ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний фестиваль творчої молоді
«Сузір’я колискової Донбасу»
І. Загальні положення
Регіональний фестиваль творчої молоді заснований Відділом виконкому у
справах сім’ї та молоді м. Лисичанська та студентським парламентом
ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».
Мета фестивалю:
Реалізація «Концепції національно-патріотичне виховання учнів та молоді»
щодо:
- створення сприятливих соціальних та організаційних передумов для
життєвого самовизначення і самореалізації молоді;
- сприяння ініціативи та активності молоді в усіх сферах творчого та
інтелектуального розвитку учнівської та студентської молоді міста;
- підтримка учнівських колективів шкіл у реалізації програм, спрямованих
на вирішення завдань патріотичного виховання молоді;
- створення умов для інформування молоді про сучасний стан організації
навчально-освітньої діяльності ВНЗ України.
Термін проведення: 28.04.16 р. о 11.00 год. Фестиваль є конкурсним.
Конкурс проводиться серед учнівської молоді за номінаціями:
- Конкурс індивідуально-виконавчої майстерності – вокал, танцювальні
жанри.
- Конкурс «Знавці історії України» – реферативні повідомлення та творчі
проекти.
- Конкурс з удосконалення фізичних можливостей та критерії
оцінювання в номінації «Сильні духом – міцні тілом».
- Фестиваль повітряних зміїв «Мирне небо Донбасу»
До участі у конкурсі допускаються учні шкіл міста, регіону віком 13-18 років.

До участі у фестивалі-конкурсі слід подати заявки за електронною
адресою – _lpk@ukr.net або за телефоном: 7-64-36 до 25.04.16 р.
У заявці вказати прізвище, ім’я, по-батькові учасника, навчальний заклад,
номінацію, повну адресу, телефон та прізвище, ім’я, по-батькові керівника (для
отримання подяки).
Порядок виступів конкурсантів визначається у процесі жеребкування, яке
проводиться безпосередньо перед конкурсом.
Оцінка фестивальних програм здійснюється за критеріями оцінювання
(додається).
Нагородження
Переможці фестивалю нагороджуються дипломами та грамотами, пам’ятними
подарунками організаторів фестивалю і спонсорів. Результати фестивалю
висвітлюються в засобах масової інформації .

Додаток 1
Положення
про проведення конкурсу індивідуально-виконавчої майстерності в
номінації «Вокал, хореографія»
Умови та порядок проведення:
1. До участі у конкурсі запрошуються учні 7-11 класів.
2. Конкурс проходить за 2 номінаціями:
- вокал;
- хореографія.
3. В номінації « Вокал» беруть участь солісти та ансамблі малої форми.
Пропонуються пісні українських, російських, іноземних авторів ( за
вибором конкурсантів).
4. Допускається виконання а-capella, з концертмейстром, фонограма (-)
5. В номінації «Хореографія» приймають участь солісти, ансамблі. Стиль
танців – вільний.
6. Критерії оцінювання виступу:
- виконавчий рівень,
-

якість репертуару;

- сценічна культура;
- стилізація одягу, відповідність до репертуару.

Додаток 2
Положення
про проведення конкурсу в номінації «Знавці історії України»
Умови та порядок проведення:
1. До участі у конкурсі запрошуються учні 8-11 класів.
2. Конкурс проходить у формі захисту презентації або видео-проекту з теми
«Україно, ти для мене диво…», присвяченому 25 річниці Незалежності
України.
3. Матеріали учасників повинні містити файли: заявку на участь (.doc,
.docx), проект (.ppt, avi) та описову частину проекту (.doc, .docx). Об’єм
презентації не повинен перевищувати 20-25 слайдів.
4. Критерії оцінювання:
-

розкриття теми;
змістовність;
творчий підхід у поданні інформації;
оригінальність;
правдивість висвітленої інформації;
грамотність та чіткість викладу.

Додаток 3

Положення
про проведення конкурсу з удосконалення фізичних можливостей
та критерії оцінювання
в номінації «Сильні духом – міцні тілом»
1. До участі у конкурсі запрошуються учні 8-11 класів.
2. Конкурс складається з наступних фізичних випробувань:
«Пістолет» (присідання на одній нозі – кількість разів); 30 сек. на
праві та 30 сек. на лівій;
Нахил тулуба з положення лежачи за 30 сек.;
Силові вправи (кількість разів):

хлопці – підтягування на високій перекладині

дівчата – згинання, розгинання рук в упорі лежачи;
Потрійний стрибок з місця на двох ногах (темпове відштовхування
після приземлення);
Піднімання прямих ніг у висі за голову (хлопці); піднімання
зігнутих ніг до грудей (дівчата);
5 перекидів на швидкість;
Настрибування на гімнастичну лаву двома ногами (30 сек).
3. Критерії оцінювання:
- чіткість виконання;
- правильність виконання;
- відповідність спортивного одягу.

Додаток 4
Програма проведення фестивалю повітряних зміїв
«Мирне небо Донбасу»
1. До участі у змаганнях допускаються тільки самостійно виготовлені моделі
повітряних зміїв.
2. Загальна площа повітряного змія класів Z-1, Z-2, Z-4, не обмежена.
3. Довжина леєра для зміїв класів Z-1, Z-2, Z-4, Z-5 не більше 100 м, для
класу Z-3 не більше 50 м.
Категорично забороняється використовувати металевий леєр.
4. Кожний учасник представляє повітряні змії на огляд для визначення
відповідності до зазначених вимог та критерій:
- оригінальність та складність конструкції;
- загальне естетичне враження;
- стабільність польоту.
5. Після підготовки повітряних зміїв кожній команді надається стартовий час,
який дорівнює 10 хвилин для запуску, кількість спроб для кожної моделі 6. При
наявності постійного вітру учасники фестивалю повинні весь час тримати
повітряних зміїв у повітрі.

