УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
_14.12.2017___

Вінниця

№ _594_

Про проведення другого обласного
конкурсу солістів-вокалістів
та читців «Зіркова мрія – 2018»
З метою пропагування українського мистецтва, світової класики, кращих творів
місцевих авторів, виховання почуття національного патріотизму, підтримки розвитку
творчого, духовного потенціалу учнів та їх учителів,
Н А К А З У Ю:
1.Провести у лютому 2018 року другий обласний конкурс солістів-вокалістів та
читців «Зіркова мрія – 2018» в рамках обласного мистецького фестивалю учнівської
та вчительської творчості «Проліски надії – 2018» (далі – Конкурс) серед учнів
закладів загальної середньої (у т.ч. шкіл-інтернатів, крім спеціальних), позашкільної
освіти різних типів та форм власності, які фінансуються з бюджету освіти.
2.Затвердити Умови, склад оргкомітету та журі з організації та проведення Конкурсу,
що додаються.
3.Обласному Будинку культури учителя (Мельник Т. І.):
3.1.Довести до відома Умови проведення Конкурсу керівникам органів управління
освітою районних державних адміністрацій та міських рад;
3.2.Забезпечити організаційно-консультаційно-методичний супровід Конкурсу.
4.Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад:
4.1.Забезпечити участь учнів у Конкурсі;
4.2.Витрати на відрядження віднести на рахунок сторони, що відряджає;
4.3.Відповідальність за безпеку життя дітей в дорозі та під час перебування на
Конкурсі покласти на керівників, які будуть їх супроводжувати.
5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – начальника управління
загальної середньої, дошкільної освіти та виховної роботи Буняка В.В.
Заступник голови - директор
Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації
Заступник директора Департаменту – начальник
управління загальної середньої, дошкільної освіти та
виховної роботи
Буняк В.
Лісогурська Т.
Стахова А.

І. Івасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ заступника голови –
директора Департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
___________ № ______

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
другого обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців
«Зіркова мрія – 2018»
1. Мета
Обласний конкурс «Зіркова мрія – 2018» солістів-вокалістів та читців (далі –
Конкурс) серед учнів (вихованців) загальноосвітніх (у т. ч. шкіл-інтернатів, крім
спеціальних) та позашкільних навчальних закладів проводиться в рамках обласного
фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії – 2018» з метою
пропагування українського мистецтва, світової класики, кращих творів місцевих
авторів, виховання почуття національного патріотизму, підтримки розвитку творчого,
духовного потенціалу учнів та їх учителів.
Порядок та умови проведення Конкурсу:
2.1. Конкурс проводиться у 2-х номінаціях: вокал та художнє читання.
У кожній номінації беруть участь до 5 учасників від району (міста), ОТГ.
2.3. Конкурс проводиться за віковими категоріями:
 молодша група (1– 5 класи);
 середня група (6 – 9 класи);
 старша група (10 – 11 класи).
2.4. Учасник заявляє на участь у конкурсі два твори. Виконується один твір за
вибором, тривалістю до 5-ти хвилин. Пісня виконується без
хореографічного супроводу.
2.5. Заявки (додається 4) на кожного учасника від району (окремо!)
надсилаються до 02 лютого 2018 р. на електронну адресу обласного
Будинку культури учителя: vinobu@i.ua
Конт. телефон: (0432) 67-17-74 – Куца Наталія Василівна.
2.

3.

Критерії оцінювання:
 відповідність репертуару віковій категорії виконавців;
 вокальні та акторські дані;
 виконавська майстерність;
 художнє трактування та розкриття художнього образу;
 естетика костюму;
 сценічна культура;
 якість музичного супроводу;
 енергетика та самобутність виконання, оригінальність.
Виступи оцінюються за 10-ти бальною системою.

4.

Місце та строки проведення Конкурсу:

Вінницький обласний Будинок культури учителя (м. Вінниця, вул. Мури, 6-а)
за графіком:
 6 лютого 2018 року
м. Ладижин, м. Жмеринка, Барський, Бершадський, Жмеринський,
Іллінецький,
Оратівський,
Погребищенський,
Хмільницький,
Шаргородський, Чечельницький райони та ОТГ.
 7 лютого 2018 року
м. Хмільник, м. Козятин, Гайсинський, Калинівський, Козятинський,
Немирівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський,
Тиврівський, Теплицький райони та ОТГ.
 8 лютого 2018 року
м. Вінниця, м. Могилів-Подільський, Вінницький, Крижопільський,
Липовецький,
Літинський,
Могилів-Подільський,
Мурованокуриловецький, Піщанський, Чернівецький, Ямпільський
райони та ОТГ.
Нагородження:
Журі визначає переможців Конкурсу у кожній віковій категорії.
Переможці нагороджуються Дипломами лауреатів І, ІІ, ІІІ-го ступенів.
Лауреати І ступеню можуть брати участь у Гала-концерті фестивалю учнівської
та вчительської творчості «Проліски надії – 2018», який відбудеться у м. Вінниці в
травні 2018 року.
За рішенням оргкомітету конкурсу окремі учасники та їх керівники можуть
нагороджуватися грамотами та подяками.
5.

Заступник начальника управління загальної
середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник
відділу інклюзивної, спеціальної освіти та виховної роботи

Т. Лісогурська

Директор обласного Будинку культури учителя

Т. Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ заступника голови –
директора Департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
___________ № ______

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ
обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців
«Зіркова мрія – 2018»
Голова оргкомітету:
1.Лісогурська Тетяна Іванівна -

заступник начальника управління –
начальник відділу інклюзивної, спеціальної
освіти та виховної роботи Департаменту
освіти і науки обласної державної
адміністрації.

Члени оргкомітету:
2.Мельник Тетяна Іванівна –

директор обласного Будинку культури
учителя;

3.Коньшина Інна Олександрівна –

головний спеціаліст відділу інклюзивної,
спеціальної освіти та виховної роботи
Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації;

4.Куца Наталія Василівна –

художній керівник обласного Будинку
культури учителя;

5.Гайтина Світлана Євгеніївна –

начальник відділу з основних видів
діяльності обласного Будинку культури
учителя.

Заступник начальника управління загальної
середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник
відділу інклюзивної, спеціальної освіти та виховної роботи

Т. Лісогурська

Директор обласного Будинку культури учителя

Т. Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ заступника голови –
директора Департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
___________ № ______

СКЛАД ЖУРІ
обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців
«Зіркова мрія – 2018»
Голова журі:
1.Мальцева Марина Семенівна – керівник народної студії естрадно-джазового
вокалу обласного Будинку культури учителя, викладач Вінницького училища
культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.
Члени журі:
2.Лісогурська Тетяна Іванівна – заступник начальника управління – начальник
відділу інклюзивної, спеціальної освіти та виховної роботи Департаменту освіти
і науки обласної державної адміністрації;
3.Яковенко Тетяна Василівна – заслужений працівник культури України,
кандидат філологічних наук, член спілки письменників України, керівник
літературно-мистецького об’єднання «Автограф» обласного Будинку культури
учителя;
4.Янушкевич Ольга Миколаївна – методист відділу культури та мистецтв КВНЗ
«Вінницька академія неперервної освіти», методист обласного Будинку культури
учителя, керівник народного вокального ансамблю «Зірниця», композитор;
5.Леонтьєв Олександр Іванович – співак, викладач вокалу Вінницького училища
культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича;
6.Масненька Валентина Анатоліївна – керівник народного хорового колективу
учителів Вінницького району обласного Будинку культури учителя;
7.Сиротюк Григорій Васильович – режисер, актор Вінницького обласного
українського академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського,
керівник театральної судії «БУ!» Вінницького обласного Будинку учителя;
8.Воєнна Ірина Сергіївна – викладач вокалу зразкової майстерні естрадного
мистецтва «Зоряна мрія» міського палацу мистецтв «Зоря» (за згодою);
9.Куца Наталія Василівна – художній керівник обласного Будинку культури
учителя;
10.Орлова Наталія Андріївна – керівник дитячого театру мініатюр «Шанс»
обласного Будинку культури учителя.
Заступник начальника управління загальної
середньої, дошкільної освіти та виховної роботи – начальник
відділу інклюзивної, спеціальної освіти та виховної роботи

Т. Лісогурська

Директор обласного Будинку культури учителя

Т. Мельник

Додаток

Зразок

Заявка
на участь в обласному конкурсі солістів-вокалістів та
читців “Зіркова мрія – 2018”

Номінація
Район (місто)
Назва навчального закладу
(повністю)
Вікова група (клас)
П.І.П. учасника
Назва творів, автори

1.
2.

Хронометраж (тривалість виступу)
Музичний супровід (носій)
П.І.П. (повністю) керівника, його
посада
Контактний телефон керівника
Дата заповнення заявки

