ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти
і науки Полтавської обласної
державної адміністрації
08 липня 2019 року № 258

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс художньої самодіяльності учнів і вихованців закладів
загальної середньої та позашкільної освіти „Веселка”
І. Загальні положення
1. Обласний конкурс художньої самодіяльності учнів і вихованців
закладів загальної середньої та позашкільної освіти „Веселка” (далі –
Конкурс) проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді,
активізації
та
розвитку
самодіяльної
творчості,
популяризації
високохудожніх творів мистецтва, стимулювання самовираження і
самоствердження, створення умов для творчого, естетичного і духовного
розвитку учнівської молоді.
2. Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення і підтримка талановитих дітей, юних талантів, колективів;
підвищення художньої майстерності виконавців;
патріотичне виховання дітей та молоді засобами мистецтва;
залучення митців, професійних виконавських колективів до творчої
співпраці з обдарованою молоддю, надання їм фахової допомоги;
створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу.
ІІ. Організатори Конкурсу
Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і
науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської
обласної ради.
ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу
1. Конкурс проводиться щорічно у три етапи:

2
І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад,
закладами позашкільної освіти обласного підпорядкування);
ІІ етап – заочний;
ІІІ етап – обласний (проводиться на базі Полтавського обласного центру
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради).
2. Дата, час та місце проведення Конкурсу визначаються окремим
наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації.
ІV. Учасники Конкурсу
Учасниками Конкурсу є постійно діючі колективи художньої
самодіяльності і окремі виконавці закладів загальної середньої та
позашкільної освіти та закладів позашкільної освіти обласного
підпорядкування, репертуар яких повинен оновлюватися щорічно.
V. Порядок проведення Конкурсу
1. Для організації та проведення Конкурсу створюються відповідні
організаційні комітети, а для визначення переможців – журі.
Склад організаційного комітету та журі І етапу Конкурсу
затверджуються наказами відповідних органів управління освітою
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад,
керівників закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування, а склад
організаційного комітету та журі ІІ і ІІІ етапів – наказом Департаменту освіти
і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
2. Конкурс проводиться за відповідними жанрами в номінаціях:
1) вокальний жанр (соло, малі форми (до 8 осіб), ансамбль, хор):
авторська пісня (виконавцем обов’язково є автор музики чи слів пісні);
академічний вокал (виконання твору класичного репертуару),
естрадна пісня;
народна пісня;
2) хореографічний жанр (соло, малі форми (до 8 осіб), ансамбль):
класична хореографія;
народна хореографія;
сучасна хореографія;
спортивно-бальна хореографія;
3) малі театральні форми:
вірш;
гумореска;
монолог;
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естрадний монолог;
естрадні мініатюри;
авторський твір (монолог, вірш) – обов’язкове виконання автором;
4) інструментальний жанр (малі (соло, дует) та великі (ансамбль)
форми):
естрадний;
народний;
5) вокально-інструментальний жанр:
естрадний ансамбль;
народний ансамбль;
фольклорно-етнографічний ансамбль;
6) оригінальний жанр:
бітбоксинг;
театр мод;
циркове мистецтво;
черлідинг.
3. Для участі у І етапі Конкурсу, не пізніше ніж за 7 календарних днів до
дня його проведення, учасники подають відповідному оргкомітету заявку на
участь в обласному конкурсі художньої самодіяльності учнів і вихованців
закладів загальної середньої та позашкільної освіти „Веселка” за формою,
наведеною у додатку.
4. До участі у ІІ етапі Конкурсу допускаються переможці І етапу.
5. Для участі у ІІ етапі Конкурсу учасники проходять електронну
реєстрацію на сайті Полтавського обласного центру естетичного виховання
учнівської молоді Полтавської обласної ради (http://www.ocevum.pl.ua) та
надсилають художні номери гіперпосиланням на відео-файли кожного з них,
завантажених на файлообмінник, але не більше 5 номерів від кожного
учасника.
6. До участі у ІІІ етапі Конкурсу допускаються колективи та окремі
виконавці, учасники ІІ етапу, відібрані членами журі за результатами
відеоперегляду виступів.
7. Заявки, які подані з порушенням встановлених термінів не
розглядаються.
8. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних
даних”.
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VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
1. Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за 30-ти бальною
системою, за наступними критеріями:
якість художнього та технічного рівня виконання (8 балів);
складність репертуару (номеру) (7 балів);
відповідність сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду (5 балів);
акторська майстерність (5 балів);
відповідність репертуару віковим особливостям (3 бали);
підбір і відповідність музичного оформлення (за наявності) (2 бали).
2. Переможцями Конкурсу у кожній номінації визначаються учасники
згідно набраних балів.
3. Переможці ІІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами Гран-прі
(30 балів), І, ІІ, ІІІ ступенів Полтавського обласного центру естетичного
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради.
4. Переможці Конкурсу залучаються до участі у різноманітних
конкурсах, фестивалях та інших творчих заходах за їх згодою.
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу
1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за
рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.
2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в
установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші
джерела, не заборонені чинним законодавством України.
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих
засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради.

Начальник управління позашкільної,
професійної (професійно-технічної),
вищої освіти та правового забезпечення

С. Рибалко

Назва номеру

___ __________ 20__ року

Начальник управління позашкільної,
професійної (професійно-технічної),
вищої освіти та правового забезпечення

Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур

М.П.

(підпис)

Назва колективу
(ПІБ виконавця)

____________

Номінація

(посада)

Жанр

______________________

Місто/Район/ОТГ

Хрономе
траж
номеру

ПІБ керівника

(прізвище, ініціали)

Контактний
телефон

С. Рибалко

_________________________

Заклад освіти

на участь в обласному конкурсі художньої самодіяльності
серед учнів і вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти «Веселка»

ЗАЯВКА

Додаток
до Положення обласний конкурс
художньої самодіяльності учнів і
вихованців закладів загальної середньої
та позашкільної освіти „Веселка”
(пункт 3 розділу V)

