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

НАКАЗ
11.12.2018

Вінниця

№ 601

Про проведення обласного
конкурсу солістів-вокалістів
та читців «Зіркова мрія – 2019»
У рамках проведення обласного фестивалю вчительської та учнівської
творчості «Проліски надії - 2019» та, з метою виявлення та стимулювання
талановитої творчої молоді, підтримки та популяризації українського
мистецтва, світової класики, формування у молоді усвідомлення власної
причетності до української культурної спадщини, пропагування національної
культури через власну художньо-творчу діяльність, розширення простору
мистецького спілкування, сприяння інтеграції національного мистецтва до
світового культурного простору,
НАКАЗУЮ:
1. Провести у лютому 2019 року третій обласний конкурс солістіввокалістів та читців «Зіркова мрія – 2019» в рамках обласного мистецького
фестивалю учнівської та вчительської творчості «Проліски надії – 2019» (далі –
Конкурс) серед учнів закладів загальної середньої, 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. Вінницькому обласному Будинку культури учителя (Мельник Т. І.):
3.1. Довести до відома керівників органів управління освітою районних
державних адміністрацій, міських рад та ОТГ умови проведення Конкурсу;
3.2. Забезпечити організаційно-консультаційно-методичний супровід
Конкурсу.
4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських
рад та ОТГ:
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 педпрацівників, які будуть їх
супроводжувати.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
В.о. директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації

В. Буняк

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації

О. Чорна

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

Т. Лісогурська

Юрист

А. Стахова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ в.о. директора
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
третього обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців
«Зіркова мрія – 2019»
Мета
Обласний конкурс «Зіркова мрія – 2019» солістів-вокалістів та читців
(далі – Конкурс) серед учнів (вихованців) загальноосвітніх (у т. ч. шкілінтернатів, крім спеціальних) та позашкільних навчальних закладів проводиться
в рамках обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски
надії – 2019» з метою виявлення талановитої та творчої молоді, підтримки та
стимулювання її професійного розвитку, встановлення творчих контактів між
учасниками та обмін досвідом роботи, популяризації серед дітей і молоді
творчої спадщини українського народу, кращих зразків пісенної та поетичної
класики, сучасних українських та світових надбань, розширення і зміцнення
міжнародних культурних зв’язків, сприяння інтеграції національного мистецтва
до світового культурного простору.
1.

2. 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. Тривалість виступу до 5-ти хвилин. Пісня виконується без
хореографічного супроводу.
2.5. Заявки на кожного учасника від району (окремо!) надсилаються до
02 лютого 2019 р. на електронну адресу обласного Будинку культури учителя:
vinobu@i.ua (зразок додається).
Конт. телефон: (0432) 67-17-74 – Куца Наталія Василівна.
3.
•
•
•
•
•

Критерії оцінювання:
відповідність репертуару віковій категорії виконавців;
вокальні та акторські дані;
виконавська майстерність;
художнє трактування та розкриття художнього образу;
естетика костюму;

•
•
•
4.

сценічна культура;
якість музичного супроводу;
енергетика та самобутність виконання, оригінальність.
Виступи оцінюються за 10-ти бальною системою.
Місце та строки проведення Конкурсу:

Вінницький обласний Будинок культури учителя (м. Вінниця, вул. Мури,
6-а) за графіком:
• 4 лютого 2019 року
м. Ладижин, Бершадський, Жмеринський, Іллінецький,
Хмільницький, Шаргородський, Чечельницький райони та ОТГ.

Оратівський,

• 5 лютого 2019 року
м. Хмільник, м. Козятин, Калинівський, Козятинський, Томашпільський,
Тростянецький, Тульчинський, Тиврівський, Теплицький райони та ОТГ.
• 6 лютого 2019 року
м. Могилів-Подільський, Крижопільський, Літинський, Могилів-Подільський,
Мурованокуриловецький, Піщанський, Чернівецький, Ямпільський райони та
ОТГ.
• 7 лютого 2019 року
м. Жмеринка, Барський, Гайсинський, Немирівський, м.Вінниця, Вінницький,
Липовецький, Погребищенський.
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 – 2019», який відбудеться
у м. Вінниці в травні 2019 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 в.о. директора
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ
обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців
«Зіркова мрія – 2019»
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 в.о. директора
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
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СКЛАД ЖУРІ
обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців
«Зіркова мрія – 2019»
Голова журі:
1. Мальцева Марина Семенівна – керівник народної студії естрадно-джазового
вокалу
Будинку культури учителя, викладач Вінницького училища культури і
мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.
Члени журі:
2. Яковенко Тетяна Василівна – заслужений працівник культури України,
кандидат філологічних наук, член спілки письменників України, керівник
літературно-мистецького об’єднання «Автограф» Будинку культури учителя;
3. Янушкевич Ольга Миколаївна – методист відділу культури та мистецтв
КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», методист Будинку культури
учителя, керівник народного вокального ансамблю «Зірниця», композитор;
4. Остапчук Лідія Оверківна – заслужена артистка України, старший викладач
кафедри вокально - хорової підготовки та методики музичної освіти ВДПУ ім.
Михайла Коцюбинського;
5. Масненька Валентина Анатоліївна – учитель музичного мистецтва
Вінницько-Хутірського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ, керівник вокального ансамблю
«Берегиня» Будинку культури учителя;
6. Сиротюк Григорій Васильович – режисер, актор Вінницького обласного
українського академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського,
керівник театральної судії «БУ!» Будинку культури учителя;
7. Куца Наталія Василівна – художній керівник Будинку культури учителя;
8. Бондар Тетяна Володимирівна – провідний методист Будинку культури
учителя;
9. Орлова Наталія Андріївна – керівник дитячого театру мініатюр «Шанс»
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
до Умов проведення
Конкурсу

Зразок

Заявка
на участь в обласному конкурсі солістів-вокалістів та
читців “Зіркова мрія – 2019”

Номінація
Район (місто), ОТГ
Повна назва навчального закладу
Вікова група, клас
П.І.П. учасника
• Назва творів
• автори
• тривалість виступу
Музичний супровід (носій)
П.І.П. (повністю) керівника, його
посада
Контактний телефон керівника
Дата заповнення заявки

1.
2.

