
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Львівської області 

НАКАЗ 

 

від 20 березня 2018 року                      №30-А                         м. Трускавець                         
 

 

Про проведення X міського 

фестивалю - конкурсу мистецтв 

«Мелодія намиста» 

 

              На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. „Про заходи 

щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та 

молоді”, наказу МОН України від 01.11.2010 р. № 1033 „Про заходи щодо розвитку 

системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді”, 

відповідно до Програми «Основні орієнтири національного виховання учнів 1-11 

класів ЗНЗ Львівщини», відповідно до рішення серпневої конференції працівників 

освіти 2009 року та плану роботи методичного кабінету відділу освіти Трускавецької 

міської ради на 2017/2018 навчальний рік, з метою виявлення та підтримки 

талановитих дітей, розвитку  їх здібностей, створення умов для самореалізації творчої 

особистості в сучасному суспільстві,   

НАКАЗУЮ:                                                       

1. Провести міський фестиваль – конкурс «Мелодія намиста» у два тури: 

         - І-й тур  відбірковий – в установах міста до 18.04.2018 р. 

         - ІІ-й  тур заключний (міський) на базі Народного дому:         

           18.04.2018 р. о 14.00 – у номінаціях  “художнє та авторське читання”; 

           19.04.2018 р. о 14.00 – у номінаціях  “солісти – вокалісти, ансамблі”;  

           20.04. 2018 р. о 11.00 –  серед вихованців ДНЗ;     

           20.04.2018 р. о 14.00 – у номінаціях  “декоративно-ужиткове та образотворче  

мистецтво” на базі БУТ.        

2.  Затвердити Положення про міський фестиваль – конкурс «Мелодія намиста»  

(Додаток №1). 

3. Затвердити склад оргкомітету та журі фестивалю – конкурсу (Додаток №2). 

4. Провести 13 травня 2018 року гала – концерт, присвячений Дню матері, на якому 

нагородити  грамотами  відділу освіти та статуетками фестивалю переможців міського 

конкурсу. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи БУТ Гривняк Л.М.. визначити  

відповідальних для оформлення виставки переможців у номінаціях “декоративно - 

ужиткове та образотворче мистецтво” під час проведення гала-концерту. 

6.  Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача методкабінету                   

Форемну І.М.  

 

                    Завідувач  відділу освіти                                         О.П.Лобик 

 



Додаток № 1 

до наказу відділу освіти 

                                                                                                                                         № 30-А від 20.03.2018 р. 

Положення 

про міський фестиваль-конкурс мистецтв «Мелодія намиста» 
 

І. Мета і завдання фестивалю-конкурсу 

- національно-патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського 

мистецтва; 

- сприяння популяризації академічного, фольклорного та естрадного мистецтва; 

- популяризація українських народних промислів; 

- виявлення і підтримка обдарованих виконавців і авторів у різних жанрах мистецтв; 

- підсилення впливу професійного українського мистецтва у естетичному вихованні 

дітей та молоді; 

- поширення кращого досвіду роботи з дитячими колективами та окремими 

виконавцями; 

- підвищення професійного рівня педагогів  навчальних закладів; 

- відзначення високопрофесійних керівників-педагогів. 
 

II. Організатори фестивалю-конкурсу 
Організатором фестивалю-конкурсу є відділ освіти Трускавецької міської ради. 

 

ІІI. Журі  конкурсу 

Конкурс оцінюватиме журі, до складу якого ввійдуть фахівці  з  різних видів 

мистецтва: 

Журі конкурсу: 

- визначає кращі  номери, роботи, нагороджує виконавців; 

- здійснює відбір кращих  номерів і робіт на гала - концерт та заключну виставку; 

- консультує в період підготовки до виступів, дає аналіз творчого рівня та 

професійної підготовки виконавців, методичні рекомендації педагогам-керівникам. 
 

IV. Учасники фестивалю-конкурсу 
До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються вихованці дошкільних установ, 

учні шкіл та позашкільних установ міста в таких вікових категоріях: 

- дошкільнята; 

- 6-9 років; 

- 10-13 років; 

- 14-17 років; 

- родина. 
 

V. Терміни проведення фестивалю-конкурсу 
I етап - відбірковий - у дошкільних установах, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах до 18 квітня 2018 року; 

II етап  - міський на базі Народного дому: 

           18.04.2018 р. о 14.00 – у номінаціях  “художнє та авторське читання”; 

           19.04.2018 р. о 14.00 – у номінаціях  “солісти – вокалісти, ансамблі”;  

           20.04. 2018 р. о 11.00 –  серед вихованців ДНЗ;     

           20.04.2018 р. о 14.00 – у номінаціях  “декоративно-ужиткове та образотворче  

мистецтво” на базі БУТ.            

            

 Заявки для участі в міському фестивалі - конкурсі подаються                                                

до 18 квітня 2018 року  в методичний    кабінет    відділу    освіти  Трускавецької 

міської ради ( вул. Бориславська, 1, тел. 5-12-55). Зразки заявок додаються. 



 

VІ. Номінації фестивалю-конкурсу. Критерії оцінювання 
Міський  фестиваль-конкурс  «Мелодія  намиста»  проводиться за такими 

номінаціями: 

сценічно-аматорське мистецтво: 
- солісти-вокалісти ( час виступу до 4 хв.); 

- вокальні ансамблі, вокально-хореографічні ансамблі (час виступу до5 хв.) 

- художнє читання  (час виступу до 4 хв); 

- авторська читання (час виступу до 5 хв);  

Кожна установа представляє на конкурс не більше двох учасників з кожної 

номінації та вікової категорії, які виконують по одному твору лише українською мовою.  

Критерії оцінювання виступу: 

- відповідність репертуару виконавським можливостям та віковим особливостям 

дітей; 

-   актуальність вибору теми; 

-  художні якості репертуару; 

    -   майстерність виконання; 

- артистизм; 

- сценічна культура; 

- естетика костюму. 
 

    декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво: 
- живопис; 

- графіка; 

- витинанка; 

- аплікація, (об’ємно-просторова композиція); 

- вишивка; 

- писанка, іграшка; 

- бісероплетіння;  

- художня обробка дерева. 

- для вихованців ДНЗ- 1 колективна робота від групи формат А2                                                                                                  

(робота виконується дошкільниками під керівництвом вихователя) 

Кожна установа представляє на конкурс роботи не більше двох учасників з кожної 

номінації та вікової категорії.  

Роботи повинні бути естетично оформлені, до кожної додається етикетка 

(паспорт), у якій зазначається: назва роботи, техніка виконання, прізвище, ім'я 

учасника, вік учасника, назва установи, прізвище, ім'я, по батькові керівника. 

Критерії оцінювання роботи: 

- актуальність вибору теми; 

- оригінальність творчого задуму; 

- художній рівень виробу; 

- технічна майстерність; 

- естетика виробу; 

-    завершеність виробу (рамка, паспорт, підставка, кріплення). 

 

VII. Нагородження конкурсу 

   Журі конкурсу визначає по три переможці від кожної номінації конкурсу, окрім 

цього, у  кожній номінації буде визначено – гран-прі Фестивалю. Журі має право не 

присуджувати нагороди у випадку невідповідності або низького рівня підготовки.  

   Переможці будуть нагороджені дипломами відділу освіти та статуетками на гала – 

концерті,  присвяченому Дню матері 13  травня 2018 року. 

 



Додаток № 2 

до наказу відділу освіти 

№ 30-А від 20.03.2018 р.  

 

Склад оргкомітету 

міського фестивалю - конкурсу «Мелодія намиста» 

 

1. Гуняк Р.М. – головний спеціаліст відділу освіти Трускавецької міської ради - 

голова оргкомітету фестивалю; 

Члени оргкомітету: 

2. Гривняк Л.М. – заступник директора БУТ; 

3. Зубрицька Л.О. – культорганізатор БУТ; 

4. Плита І.О. - заступник директора з навчально-виховної роботи СЗШ№1; 

5. Болюк Р.С. – заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «СЗШ№2 

гімназія»; 

6. Чистогорська М.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи СЗШ№3; 

 

Журі міського фестивалю - конкурсу «Мелодія намиста» 

 

1 Форемна І.М. - завідувач методичного кабінету відділу освіти - голова журі 

фестивалю; 

Члени журі: 

2. Стасишин І.Б. – спеціаліст відділу освіти; 

3. Томашівська Н.В. - методист методичного кабінету відділу освіти; 

4. Стаськів О.О. - методист методичного кабінету відділу освіти; 

5. Лесишак Л.О. –директор Народного дому (за згодою); 

6. Павлик Л.М. – заступник директора школи мистецтв (за згодою); 

7. Андріїшин П.М. – викладач школи мистецтв (за згодою); 

8. Білас – Березова О.М. – директор музею М. Біласа (за згодою); 

9. Запрошені викладачі Дрогобицького державного музичного училища                    

ім. В.Барвінського (за згодою). 

 

 

 


