МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Кловський узвіз 8, м. Київ, 01021; т/ф (044) 253-75-25; тел. 253-95-86, 253-74-99, 253-63-99, 253-01-05
“МТС” +38 (050) 566-89-50; “Київстар” +38 (097) 751-98-81; “Life” +38 (063) 673-19-61
E-mail: u d c p o u a @ g m a i l . c o m ; e s t e t u @ i . u a ; t e x n @ i . u a ; m e t t o d 2 @ g m a i l . c o m ; W e b - s i t e : h t t p : / / u d c p o . c o m . u a

Від 17.07.2015 р. № 07-09
На № ______ від ________ 20 ___ р.

Директорам обласних, Київського та
міських центрів, палаців дитячо-юнацької
творчості, естетичного виховання,
державних будинків художньої та
технічної творчості
Про проведення
Всеукраїнського конкурсу юних гумористів
«Посміхнемось щиро Вишні!»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015
року № 400 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччя
2015 року за основними напрямами позашкільної освіти» з 13 по 15 листопада
ц.р. Українським державним центром позашкільної освіти спільно з
Полтавським обласним центром естетичного виховання учнівської молоді у м.
Полтаві буде проведений Всеукраїнський конкурс юних гумористів
«Посміхнемось щиро Вишні!» (умови додаються).
До участі у конкурсі запрошуються переможці обласних конкурсів
художнього читання - вихованці позашкільних, загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів віком від 10 до 18 років включно.
Заїзд та реєстрація учасників 13 листопада ц.р. за адресою: м. Полтава,
вул. Жовтнева, 67, Обласний центр естетичного виховання учнівської молоді.
Проїзд від залізничного вокзалу «Полтава-Київська» тролейбусом №1, від
автовокзалу – маршрутним таксі «Кільцевий» до зупинки «ОЦЕВУМ».
Від’їзд учасників конкурсу – 15 листопада після 14.00. Просимо завчасно
придбати квитки на зворотній шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Відповідальність за життя і здоров’я дітей просимо покласти на осіб, що
супроводжують.
Заявки на участь і необхідну документацію в очному та заочному
конкурсі, просимо подати до 30 жовтня 2015 року на адресу: м. Полтава, вул.
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Жовтнева, 67, Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської
молоді, тел./факс: (0532)-56-50-14, електронна пошта: ocevum@mail.ru
Додаткова інформація у Києві: (044) 253-01-05, 066 -788 – 70 - 45
контактна особа – Радченко Марина Володимирівна; у м. Полтаві : (05322) 722-12; 7-22-64, 066 93 94 340 - контактна особа – Лебідь Яна Володимирівна.
Т.в.о. директора

І.Є. Левіна
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Додаток до листа УДЦПО
від 17.07.2015 № 07-09

Умови
проведення Всеукраїнського конкурсу юних гумористів
«Посміхнемось щиро Вишні!»
1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс юних гумористів «Посміхнемось щиро
Вишні!» (далі Конкурс) проводиться з метою виявлення та підтримки
талановитих дітей та молоді, розвитку їх творчих здібностей; виховання любові
до рідного слова, до національної української класики; популяризації жанру
художнього читання; популяризації творчості талановитого українського
гумориста Остапа Вишні.
1.2. Організаторами Конкурсу є Український державний центр
позашкільної освіти, Департамент освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації та Полтавський обласний центр естетичного виховання
учнівської молоді (додаток № 1).
2. Учасники Конкурсу
2.1. До участі у Конкурсі запрошуються переможці обласних конкурсів,
вихованці позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних
закладів віком від 10 до 18 років включно з різних областей України та міста
Києва.
3. Умови проведення
3.1. Конкурс проводиться серед дітей та молоді у два етапи:
перший етап – обласний (вересень - жовтень);
другий етап - Всеукраїнський (листопад) у трьох номінаціях:
3.1.1. «Вишневі усмішки» (очний) проводиться серед дітей та молоді у
чотирьох вікових групах:
перша група – 10 – 12 років;
друга група – 13 - 15 років;
третя група – 16 - 18 років
різновікова група читців;
У Конкурсі беруть участь читці, групи читців. Читці виконують два
різнопланових твори: один твір або уривок з твору Остапа Вишні, другий –
віршовані гуморески іншого автора або власні українською мовою за вибором.
Тривалість виступу не повинна перевищувати п'яти хвилин. Кількісний склад
делегації від однієї області не більше 5 учасників.
Критерії оцінювання:
рівень сценічної культури;
художній рівень виконавської майстерності;
відповідність репертуару, зовнішній вигляд;
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розкриття теми;
логічне мовлення, дикція;
яскрава індивідуальність.
3.1.2. «Власні усмішки» (заочний) - конкурс авторських гумористичних
творів (проза, поезія), кожен учасник разом із заявкою надсилає два власні твори
гумористичних жанрів прозові або поетичні, надруковані на стандартних аркушах
формату А-4 через півтора міжрядкових інтервали без звороту (два примірника).
Кожен наступний твір з окремої сторінки із зазначенням тільки заголовка роботи,
прізвища та імені автора. Усі аркуші пронумеровані.
Критерії оцінювання:
відповідність меті Конкурсу;
цілісність твору;
логіка мислення;
розкриття теми;
творча індивідуальність.
3.1.3. «Веселий пензлик» (заочний) проводиться у трьох вікових групах:
молодша група – 10 - 12 років;
середня група – 13 - 15 років;
старша група – 16 - 18 років.
Юні художники надсилають одну власну художню роботу або дружні шаржі
та комікси за творами Остапа Вишні.
Техніка виконання малюнку - живопис, графіка на стандартних аркушах
формату А-2, А-3, батик (формат – 30-40 см) і оформлені паспортом,
прикріпленим з лицевої сторони у правому нижньому кутку українською мовою у
друкованому вигляді із зазначенням: назви роботи, техніки виконання, прізвища,
імені, віку автора, найменування навчального закладу, назви та керівника творчого
об'єднання.
Роботи, які не відповідають умовам конкурсу журі не розглядаються.
Роботи надсилаються до оргкомітету разом із заявкою на участь у
Всеукраїнському конкурсі юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні!» до
30 жовтня 2015 року.
Критерії оцінювання:
відповідність меті Конкурсу;
оригінальність композиційного рішення;
майстерність виконання;
яскрава індивідуальність.
-

4. Журі Конкурсу
4.1. Журі Всеукраїнського Конкурсу юних гумористів «Посміхнемось
щиро Вишні» формується Українським державним центром позашкільної
освіти.

5.1.

5. Визначення та нагородження переможців і призерів
Переможці та призери Конкурсу визначаються конкурсним журі.
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5.2.

Переможці та призери Конкурсу визначаються у кожній віковій

групі.

-

5.3. У кожній номінації може присуджуватися Гран – прі.
5.4. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами
Українського державного центру позашкільної освіти та пам’ятними
подарунками від спонсорів.
5.5. Конкурсне журі має право призначити спеціальні премії:
«Глядацькі симпатії»;
«За краще виконання класичного твору»;
«За краще виконання сучасного твору».
5.6. Рішення конкурсного журі оскарженню не підлягають.

6. Документація Конкурсу
6.1. Для участі у Конкурсі подаються наступні документи:
заявка на участь у конкурсі (додаток № 3);
свідоцтво про народження учасників, ідентифікаційний код (ксерокопія,
завірена керівником закладу);
витяг з протоколу про проведення обласного етапу конкурсу
«Посміхнемось щиро Вишні».
6.2. Роботи переможців І етапу (обласного) Конкурсу в номінаціях
«Власні усмішки» та «Веселий пензлик», заявки на участь у ІІ етапі
Всеукраїнському
(за формою, що додається) та витяги з протоколів про
проведення І етапу (обласного) Конкурсу просимо подати до 30 жовтня 2015
року, а також заявки і необхідну документацію для участі в очному конкурсі,
номінація «Вишневі усмішки» подати до 30 жовтня 2015 року на адресу:
м.
Полтава, вул. Жовтнева, 67, Полтавський обласний центр естетичного
виховання учнівської молоді тел/факс: (0532)-56-50-14, електронна пошта:
ocevum@mail.ru.
Роботи і заявки подані після зазначеної дати не розглядаються.
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Додаток № 1

Організаційний комітет
Всеукраїнського конкурсу юних гумористів
«Посміхнемось щиро Вишні»
Співголови оргкомітету:
Шкура Геннадій Анатолійович – директор Українського державного
центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України;
Ленський Євгеній Анатолійович - директор Департаменту освіти і науки
Полтавської облдержадміністрації.
Члени оргкомітету:
Гажієнко Галина Іванівна - заступник директора Департаменту –
начальник управління вищої, професійно-технічної освіти, науки, кадрової,
позашкільної та виховної роботи;
Педоренко Олена Василівна – заступник директора Українського
державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України;
Чернобель Надія Леонідівна - директор Полтавського обласного центру
естетичного виховання учнівської молоді;
Радченко Марина Володимирівна – завідуюча відділом художньої
творчості Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства
освіти і науки України;
Рець Олександр Вікторович - заступник директора з виховної роботи
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді;
Лебідь Яна Володимирівна - методист Полтавського обласного центру
естетичного виховання учнівської молоді.
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Додаток №2

ЖУРІ
Всеукраїнського конкурсу юних гумористів
«Посміхнемось щиро Вишні»
Номінація «Вишневі усмішки»
Голова журі:
Голуб Василь Григорович - актор Полтавського академічного музичнодраматичного театру ім. М.Гоголя, народний артист України;
Члени журі:
Перебийніс Олександр Антонович – викладач режисерських дисциплін
Гадяцького училища культури ім. І.Котляревського;
Чернявська Галина Миколаївна – режисер Полтавського народного
театру «На Павленках», заслужений працівник культури.
Юрченко Катерина Германівна – артистка Полтавської обласної
державної філармонії, лауреат премії імені Володимира Галактіоновича
Короленка;
Номінація «Власні усмішки»
Костенко Микола Васильович – член Національної спілки письменників
України;
Нечитайло Іван Якович – член Національної спілки письменників та
Національної спілки журналістів України;
Вовченко Галина Василівна – поетеса, провідний бібліотекар відділу
соціокультурної діяльності Полтавської обласної універсальної наукової
бібліотеки імені І.П. Котляревського.
Номінація «Веселий пензлик»
Бабенко Олександр Вікторович – заслужений майстер народної творчості
України, член Національної спілки художників України, член Національної
спілки народних майстрів України;
Дмитренко Наталія Євгеніївна – провідний науковий співробітник
Полтавського художнього музею «Галереї мистецтв», член Національної спілки
художників України;
Свиридюк Наталія Олександрівна – член Національної спілки майстрів
народного мистецтва України, майстер народної ляльки, лауреат премії імені
В.Г. Короленка, лауреат премії Самійла Величка.
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Додаток №3

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі юних гумористів
«Посміхнемось щиро Вишні»
Номінація ________________________________________________________
Учасник
П. І. П.______________________________________________________
Навчальний заклад_________________________________________
Повних років ______________________________________________
Номер телефону учасника __________________________________________
Адреса навчального закладу_________________________________________
Кількість учасників __________ віком ___________ (для колективів)
Назва твору _______________________________________________________
Художній керівник (ПІП, посада) ____________________________________
_________________________________________________________________
Контактний телефон, факс (код) навчального закладу___________________

Директор

М.П. _________________

P.S. Заявка заповнюється без скорочень і абревіатур

