
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

                           Н А К А З

17 ________                               Хмельницький                               № ______

Про  затвердження змін до 

Положення  про  обласний 

 конкурс юних гумористів 

«Посміхнемось щиро Вишні» 

серед учнів закладів  професійної

(професійно-технічної) освіти 

Відповідно до підпункту 6.19 Положення про Департамент освіти і науки

Хмельницької  обласної  державної  адміністрації,  затвердженого

розпорядженням  голови  Хмельницької обласної державної адміністрації  від

11 лютого 2014 року №49/2014 - р, з метою вдосконалення організації заходу

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про обласний  - конкурс  юних

 гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» серед учнів закладів  професійної



 (професійно-технічної)  освіти,  затвердженого  наказом  управління  освіти  і

науки  Хмельницької  обласної державної адміністрації  від  07.02.2012 року 

№  86-но,  зареєстрованого  в  Головному  управлінні  юстиції  у  Хмельницькій

області від 09.02.2012 № 13/1749, виклавши його у новій редакції (додається).

2.  Цей наказ набирає  чинності після державної реєстрації у Головному

територіальному управлінні юстиції  у Хмельницькій області,  з  моменту його

оприлюднення.

3.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                                                                  О. Фасоля

Заступник  директора  –  начальник

управління  професійної  освіти  та

ресурсного  забезпечення



Департаменту
_____________ 2018 р.                                             _____________ А.Харчук

                     

Начальник відділу професійної освіти

та  виховної  роботи  управління

професійної  освіти  та  ресурсного

забезпечення Департаменту
_____________ 2018 р.                                               _____________ С.Фіярська

Головний  спеціаліст-юрисконсульт

Департаменту 
______________ 2018 р.                                      ____________ В. Тунгасова

Головний спеціаліст відділу 

організаційно-нормативного

забезпечення  управління  освітньої

діяльності  та  організаційного

забезпечення Департаменту 
____________ 2018 р.                                            ___________ Н.Блажкова

Директор Хмельницького державного

центру  естетичного  виховання

учнівської молоді 
_____________2018 р.                                                  ____________ Т. Григорчук

Авдєєва Л.Р.. 

0382 (65-23-13)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки 

Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 07.02.2012 року 

№ 86-но (у редакції наказу директора 

Департаменту освіти і науки

Хмельницької обласної державної

адміністрації)



_____________2018    №_______

Положення

про обласний конкурс юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні»

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

                                          І. Загальні положення

1. Обласний  конкурс юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні»

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти  (далі-Конкурс)

проводиться  з  метою виявлення  талановитих  і  обдарованих  учнів,  сприяння

популяризації  творчої  спадщини  Остапа  Вишні,  розвитку  виконавської

майстерності, почуття гумору учнівської молоді засобами художнього слова. 

2.   Завданнями  Конкурсу є:

      популяризація творчої спадщини Остапа Вишні;

виявлення і підтримка талановитих читців;

надання фахової допомоги молодим читцям;

пошук і розвиток нових талантів та їх самореалізація;

виховання любові до рідного слова, до національної української класики.

 3.  Використання  та  обробка  персональних  даних  здійснюється  згідно

вимог Закону України «Про захист персональних даних».

                                                    

                                 ІІ. Порядок і термін проведення



1. Конкурс проводиться щорічно:

1-й етап - відбірковий, проводиться  серед учнів  закладів  професійної

(професійно-технічної) освіти  

2-й етап – обласний, проводиться між переможцями 1-го етапу.

  2.  Для участі  у  2 етапі  Конкурсу  учасники подають  заявку,  згідно з

додатком  на електронну адресу: xdcevym@ i.ua , або за тел. 0382(65-23-13).

3.  Терміни   проведення  етапів  Конкурсу  визначаються  Хмельницьким

державним   центром  естетичного  виховання  учнівської  молоді,  про  що

учасникам повідомляється у листі-виклику.

       

ІІІ. Організація та керівництво проведення Конкурсу

1.  Склад оргкомітету і журі затверджується:

           на 1-му етапі  –  наказом директора    закладу  професійної

(професійно-технічної) освіти;  

                    на 2-му етапі  –  наказом  Департаменту   освіти і  науки

Хмельницької обласної державної адміністрації.

 2. Оргкомітети Конкурсу:

    визначають  терміни  проведення  відповідних  етапів  Конкурсу  та

доводять їх до відома учасників.

   здійснюють організаційні заходи щодо проведення відповідних етапів

Конкурсу.

3.  Організаційні Комітети конкурсу  здійснюють  організаційні  заходи

щодо проведення відповідних етапів Конкурсу.

4. Журі  Конкурсу  прослуховує  виконавців, здійснює підрахунок балів,

визначає переможців. Рішення журі затверджується:



на 1-му етапі  -  наказом директора  закладу  професійної  (професійно-

технічної) освіти;

на  2-му  етапі  -  наказом  директора  Департаменту   освіти  і  науки

Хмельницької   обласної державної   адміністрації.

5. Загальне  керівництво  підготовкою  та  проведенням  Конкурсу

здійснюють:

Департамент  освіти  і  науки  Хмельницької  обласної  державної

адміністрації;

 Хмельницький  державний  центр  естетичного  виховання  учнівської

молоді.

                                                     

IV. Умови участі

   

1. До участі у Конкурсі запрошуються учні професійної (професійно-

технічної) освіти.

         2. Конкурс проводиться у двох номінаціях:

         номінація «Вишневі усмішки» (очний)  -  1 учень, або група учнів

виконують  один  твір  чи уривок  з твору Остапа Вишні,  або  твір  сучасного

автора. Тривалість виконання кожного твору до 3-х хвилин;

                  номінація «Веселий пензлик» (заочний) - юні художники надсилають

по  дві роботи на теми з творів Остапа Вишні. Техніка виконання малюнка –

довільна. Розмір – не менше формату А-4. Малюнки мають бути заправлені в

паспарту та підписані у правому нижньому куточку із зазначенням повної назви

навчального закладу, автора роботи та теми.

                                           IV. Критерії оцінювання
         



           1.  Учасники номінації «Вишневі усмішки» оцінюються у двох номінаці-

ях:

                читання творів Остапа Вишні;

                читання творів сучасного автора.

2.  Оцінювання учасників Конкурсу  у номінації «Вишневі усмішки»

         журі  здійснює  за  15-ти  бальною  системою  згідно  з  наступними

критеріями:

             художній рівень виконавської майстерності (15 балів);

             відповідність репертуару, зовнішній вигляд (15 балів);

             логічне мовлення, дикція (15 балів);

             яскрава індивідуальність (15 балів).

          4. Максимальна кількість – 60  балів.

          5.  Оцінювання учасників Конкурсу  у номінації  «Веселий пензлик»  журі

здійснює за 15-ти бальною системою згідно з наступними критеріями:

          відповідність меті конкурсу (15 балів);

          оригінальність композиційного рішення (15 балів);

          майстерність виконання (15 балів);

          яскрава індивідуальність (15 балів).

6.  Максимальна кількість – 60 балів.

VІ. Підведення підсумків та нагородження

1.   Підсумки  здійснюються  журі  на  кожному  етапі  Конкурсу  згідно  з

критеріями оцінювання.

2. Переможці (1 місце) та призери (2, 3 місце) визначаються за середньо

арифметичним балом.

          3. Якщо кількість балів рівна, місця поділяються між учасниками.



 4. Переможці  та  призери  конкурсу  нагороджуються  дипломами  Де-

партаменту  освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

Заступник директора – начальник управління 

професійної освіти та ресурсного забезпечення 

Департаменту                                                                                     А. Харчук

                 
                                                                                                                

 Додаток 

до  Положення про обласний конкурс

юних гумористів «Посміхнемось 

щиро Вишні» серед учнів закладів

професійної (професійно-технічної) освіти 

ЗАЯВКА

на участь в  обласному  конкурсі  юних гумористів 

«Посміхнемось щиро Вишні»  серед учнів закладів  

професійної (професійно-технічної) освіти

1. Повне найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. П.І.Б.  учня  або групи учнів   ______________________________________

________________________________________________________________

3. Назва твору (П.І.Б. авторів твору обов’язково) ______________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заявка затверджується директором

навчального закладу.                                                      _______________ (П.І.Б.)


	
	У К Р А Ї Н А

