
                                                                                                                     Затверджую 

                    Голова МК профспілки  

    Працівників освіти  і  

                                                                                                     науки України                                                                                                              

____________О.В.Дзюба 

                                               «___»___________2021р. 

ПОЛОЖЕННЯ  

про міський огляд-конкурс художніх колективів закладів освіти. 

І. Загальні положення 

Міський огляд-конкурс художніх колективів закладів освіти проводиться з 
метою подальшого розвитку самодіяльного народного мистецтва, залучення 
працівників освіти до духовних надбань українського народу. 

Проведення міського огляду-конкурсу покликане сприяти виявленню та 
поширенню мистецьких надбань народу з різних видів народної творчості; 
підвищенню естетичного, художнього рівня виконавської майстерності і 
репертуару творчих колективів, які діють в закладах освіти міста, залученню 
працюючих до змістовного дозвілля, посиленню впливу народної творчості на 
патріотичне та естетичне виховання спілчан і членів їхніх сімей. 

II. Завдання огляду-конкурсу 

Основними завданнями огляду-конкурсу є: 
• засобами експозиційного поєднання різних жанрів самодіяльної 

художньої творчості віддати шану видатним постатям рідного краю (древньої та 
сучасної історії, в т.ч. учасникам ООС, волонтерам і іншим видатним людям), 
життя і діяльність яких є прикладом для зростаючого покоління; 

• подальший розвиток усіх видів і жанрів аматорського мистецтва, 
створення нових і зміцнення існуючих гуртків і колективів народної творчості, 
залучення до них нових учасників; 

• підвищення художнього рівня виконавської майстерності аматорських 
колективів, збагачення репертуару класичними і сучасними високохудожніми 
творами; 

• пропаганда досягнень аматорського мистецтва; 
• зміцнення матеріальної бази аматорських колективів, створення 

належних умов для їхньої діяльності. 
 

III. Умови участі у міському огляді-конкурсі 
 

Для участі у міському огляді-конкурсі направляється відеоролик 
кращих творчих колективів та окремих виконавців за видами і жанрами, 
визначеними даним Положенням. 

Тривалість виступу у міському огляді-конкурсі - не більше 5 хвилин. 
 



ІV. Виступи колективів і окремих виконавців за жанрами 
оцінюються за такими критеріями: 

 
-    художній рівень і тематична спрямованість репертуару; 
-  майстерність виконання і виразність, емоційність, чистота 

інтонації, чіткість дикції, ансамбль; 
-    для хореографічного жанру - якість малюнка композиції, чистота 

виконання рухів, відповідність музичного супроводу характерові і змісту 
даного танцю; 

-  сценічна культура: зовнішній вигляд і одяг виконавців, мова, 
сценічна поведінка. 

V. Порядок проведення міського огляду-конкурсу 

У міському огляді-конкурсі художніх колективів беруть участь члени 
профспілки   -   працівники  Закладів   освіти   міста з усіх видів і жанрів 

мистецтва без вікових обмежень. 

Міський огляд-конкурс проводиться за такими видами та жанрами мистецтва: 

музичне, хореографічне та театральне. 

Голови  ППО надсилають відеоматеріали кращих номерів художньої 

самодіяльності до 01.10 2021р. до міської профспілкової організації працівників 

освіти і науки України міста Кропивницького (profspilkakropivnickij@gmail.com),  

найкращі відео роботи міська профспілка направляє на обласний огляд-конкурс 

художніх колективів закладів освіти, який відбудеться в Кіровоградській обласній 

організації профспілки працівників освіти і науки України, за адресою м. 

Кропивницький, вул. Преображенська, 4. 

Визначення переможців та лауреатів обласного огляду - конкурсу відбудеться 

у грудні місяців 2021року. 

VI. Заохочення учасників міського огляду-конкурсу 

Всі первинні профспілкові організації, які візьмуть участь у конкурсі будуть 

відзначені дипломами міськкому профспілки. 

Лауреати обласного огляду-конкурсу нагороджуються Подякою обласного 

комітету Профспілки та відповідним грошовим заохоченням. 

 
 


