
УКРАЇНА 
 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ   

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 
                                     

                                                             

 

НАКАЗ 

 03.10.2016                                                                                                     №390 

 

Про проведення районного конкурсу  

вокалістів «Я зможу це!», присвяченого  

Року англійської мови, серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів  

 

Згідно з планом управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, з метою виявлення  талановитих та обдарованих дітей,  

сприяння подальшому  розвитку їх обдарувань, залучення юних аматорів до 

активної участі  у міських мистецьких заходах   

 

НАКАЗУЮ:  

  

1. Провести  в листопаді 2016 року на базі Центру дитячої  та юнацької 

творчості (вул. Героїв   Севастополя, 35) районний конкурс вокалістів «Я зможу 

це!»  серед учнів загальноосвітніх закладів району та гала-концерт переможців 

10 листопада 2016 року. 

2. Методисту науково-методичного центру управління освіти       

Підгорній О.О.: 

2. 1. Довести до відома керівників навчальних закладів району та вчителів 

музичного мистецтва умови проведення конкурсу. 

 2.2. Забезпечити організаційні моменти щодо проведення конкурсу.      

3. Затвердити склад умови конкурсу (додаток 1) та журі (додаток 2). 

4. Директору Центру дитячої та юнацької творчості Левченко-

Гаптенко Г.А.  забезпечити  умови проведення районного етапу конкурсу та 

гала-концерту переможців. 

5. Контроль за  виконанням  наказу  покласти на заступника директора  

науково-методичного центру управління освіти   Бикову Р.П. 

 

 

 

 

В.о. начальника                                                Н. Кухарєва 

 

 



Додаток 1 

до наказу   

управління освіти 

Солом’янської районної  

в місті Києві державної  

адміністрації 

                                                                                     від 03.10.2016  №390 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу вокалістів 

«Я зможу це!», присвяченого Року англійської мови,  

серед учнів загальноосвітніх закладів району 

 

Мета фестивалю: виявлення талановитих дітей, розвиток їх творчих 

здібностей та обдарувань,  виховання художнього смаку та професіоналізму, 

вдосконалення естетичного та духовного виховання молоді, розвиток 

самодіяльної вокальної творчості  

Номінації конкурсу 

Оцінюються учасники у 2-х вікових категоріях 

від 11 до 14 років 

від 15 до 17 років 

Виступи учасників оцінюються за критеріями:  

 загальний рівень музичної і художньої культури, 

 композиційна побудова номера, 

 рівень виконавської майстерності,  

 музичне оформлення номера, 

 відповідність вокальної лексики сценічному образу, 

 сценічна культура, артистизм 

Репертуар: пісні виконуються  англійською мовою 

Заявки учасники надсилають до 25.10.2016р. в науково-методичний центр 

управління освіти, вказавши прізвище, ім’я, по батькові учасників, клас, 

репертуар, музичний супровід (формат аудіо SD) та фото учасника (на CDR), 

прізвище, ім’я , по батькові керівника, номінацію 

Порядок проведення:  

Конкурс проводиться в 2 тури. За підсумками відбіркового туру проводиться 

гала-концерт у Центрі дитячої та юнацької творчості, на якому визначаються 

переможці у кожній віковій категорії 

 

Місце та терміни проведення відбіркового туру та гала-концерту:  

Центр дитячої та юнацької творчості (вул. Героїв Севастополя,35), 

Відбірковий тур – 08.11.2016 р.  о 14.30     

Гала-концерт  – 10.11. 2016 р. о 14.30 

Переможці нагороджуються грамотами управління освіти 



Додаток 2 

до наказу  

управління освіти 

Солом’янської районної  

в місті Києві державної 

адміністрації                                                                                      

                                                                                                      від 03.10.2016  №390 

 

Склад журі: 

 

Голова журі: 

Судак  Лариса  Револьдівна – директор науково-методичного центру 

управління освіти 

 

Члени організаційного комітету: 

1. Бикова Ріта Петрівна – заступник директора науково-методичного 

центру 

2. Підгорна Оксана Олексіївна – методист з музичного та 

образотворчого  мистецтва науково-методичного центру 

3. Гончаренко Олександр Миколайович– художній керівник Шоу-групи 

«Альтана» Центру дитячої  та юнацької творчості 

4. Коваленко Олена Василівна – методист з виховної роботи науково-

методичного центру 

5.     Тарасюк  Світлана Василівна – заступник директора Палацу дитячої та 

     юнацької творчості 

 

 
 


