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-патріотичного виховання дітей 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.
ІІ. Умови проведення

-

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».
Захист творчих проектів з технічної праці та декоративно-прикладного
мистецтва «Ярмарок захоплень».
Конкурс літературної майстерності «Солов’їні далі»
До участі у конкурсі допускаються учні шкіл міста, регіону віком 12-18
років.
До участі у фестивалі-конкурсі слід подати заявки за електронною
адресою – _lpk@ukr.net
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). Особиста інформація про учасника
конкурсу та його керівника не розголошується і використовуватиметься
виключно організаторами конкурсу з метою отримання зворотного зв’язку.
Адреса оргкомітету: 93108, м. Лисичанськ, в. Героїв Сталінграда, буд. 21,
Ігнатуша Алла Леонідівна

Телефон для довідок: моб. 0501364042, Ігнатуша Алла Леонідівна.
Електронна адреса: _lpk@ukr.net
Порядок виступів конкурсантів визначається у процесі жеребкування, яке
проводиться безпосередньо перед конкурсом.
Оцінка фестивальних програм здійснюється за критеріями оцінювання
(додається).
ІІІ. Нагородження
Переможці фестивалю нагороджуються дипломами та грамотами,
пам’ятними подарунками. В числі спонсорів фестивалю виступає відділ у
справах сім’ї, молоді і спорту Лисичанської міської ради. Результати
фестивалю висвітлюються в засобах масової інформації .

Додаток 1
Положення
про проведення конкурсу індивідуально-виконавчої майстерності в
номінації «Вокал, хореографія»

1.
2.
3.

4.
5.
6.
-

Умови та порядок проведення:
До участі у конкурсі запрошуються учні 7-11 класів.
Конкурс проходить за 2 номінаціями:
вокал;
хореографія.
В номінації « Вокал» беруть участь солісти та ансамблі малої форми.
Пропонуються пісні українських, російських, іноземних авторів ( за вибором
конкурсантів).
Допускається виконання а-capella, з концертмейстром, фонограма (-)
В номінації «Хореографія» приймають участь солісти, ансамблі. Стиль
танців – вільний.
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»

1.
2.
3.

4.
-

Умови та порядок проведення:
До участі у конкурсі запрошуються учні 8-11 класів.
Конкурс проходить у формі захисту презентації або видео-проекту з теми
«Україно, ти для мене диво…».
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.
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 5
Положення
про проведення конкурсу в номінації «Ярмарок захоплень»
1. До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів
2. Порядок виступів конкурсантів визначається у процесі жеребкування, яке
проводиться безпосередньо перед конкурсом.
3. Учасники конкурсу представляють різні технічні моделі (макети), м’яку
іграшку, експонати слюсарної та столярної справи тощо.
4. Критерії оцінювання:
- складність виготовлення моделі;
- технічна творчість;
- оригінальність поробки;
- естетичне оформлення;
- презентація проекту.
5. За підсумками конкурсу визначаються переможці за трьома призовими
місцями. Переможці отримують грамоти.

Додаток 4
Положення
про проведення конкурсу в номінації «Солов’їні далі»
Умови та порядок проведення:
На конкурс приймаються оригінальні авторські поетичні, прозові
твори, наукові дослідження, теми яких є актуальними і цікавими для читачів.
До участі у конкурсі запрошуються учні 5-11 класів.
Мови конкурсу – українська, російська, англійська, німецька.
Матеріали на конкурс приймаються електронною поштою. Після
проведення конкурсу матеріали учасникам не повертаються.
За результатами конкурсу видається електронний збірник матеріалів
конкурсу, який розташовується на офіційному сайті коледжу.
Номінації конкурсу:
 «Голос ніжного серця» (інтимна лірика);
 «Як я люблю тебе, мій краю вугляний» (громадянська лірика);
 «Такий я ніжний, такий тривожний» (авторська поезія за мотивами
творів В.Сосюри);
 «В хвиль блакитнім прудководді сонце порина…» (пейзажна
лірика);
 «Ні, я зовсім іще не заповнив золотої анкети життя» (пошуковотворчі матеріали про життя та творчість В.Сосюри та письменників
Луганської області);
 «На мене зорять знов улюблені рядки» (поетичний переклад творів
В.Сосюри різними мовами);
Вимоги до оформлення матеріалів:
- Матеріали подаються у електронному вигляді, текстові матеріали: шрифт
Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал – одинарний;
допускаються роботи у вигляді мультимедійних матеріалів, творчо
оформлені;
- На титульній сторінці вгорі праворуч надати ініціали та прізвище автора,
повну назву навчального закладу, у якому навчається автор, нижче
посередині – назва твору.
- До роботи додається заявка учасника конкурсу.

