
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 287-87-14, факс (044) 287-82-06, Е-mail: ukrpto@i.ua 

 

Від _31.03.2016 №  3/3-9-213-16 

На № _________ від ________ 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних та Київської міської 

державних адміністрації 

 

Директорам державних позашкільних 

навчальних закладів, професійно-

технічних навчальних закладів 

 

Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу виконавців естрадної пісні  

серед учнівської молоді професійно- 

технічних навчальних закладів та  

семінару-практикуму 

 

На виконання пункту 105 Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік за 

основними напрямами позашкільної освіти, затвердженого наказом МОН                

від 25.12.2015р. № 1360, 9-10 червня 2016 року  в м. Кам'янець-Подільський, 

Хмельницької області на базі Державного навчального закладу «Подільський 

центр професійно-технічної освіти» відбудеться Всеукраїнський конкурс 

виконавців естрадної пісні серед учнівської молоді професійно-технічних 

навчальних закладів «Подільська веселка»  (умови додаються). 

Організатори конкурсу:  Хмельницький державний центр естетичного 

виховання учнівської молоді спільно з Департаментом освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації, Державного  навчального закладу «Подільський центр професійно-

технічної освіти». 

Конкурс проводиться в рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої та 

юнацької творчості «Чисті роси» (наказ МОН України від 09.08.2002 № 457, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 за                               

№ 713/7001). 

До участі у конкурсі необхідно до 16 травня ц. р. подати заявку-анкету на 

електронну адресу організаторів: xdcevym@i.ua, із зазначенням ПІБ 

виконавця, номінації та категорії відповідно до умов. 

Заїзд і реєстрація учасників фестивалю 9 червня 2016 р. за адресою: м. 

Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 9, Державний навчальний заклад 

«Подільський центр професійно-технічної освіти». Їхати: від автовокзалу  

 

mailto:ukrpto@i.ua
mailto:xdcevym@i.ua


 

 

маршрутним таксі № 3,15, від залізничного вокзалу пішки до зупинки 

«Юність» потім маршрутним таксі № 3, 15 до зупинки  «Селище Смірнова». 

Від'їзд учасників 10 червня  2016 р. після 20.00 год. 

Витрати на відрядження учасників фестивалю та супроводжуючих осіб за 

рахунок відряджаючої сторони. Відповідальність за життя та здоров’я 

учасників у дорозі та під час заходу покладається на осіб, що супроводжують. 

Просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 

Крім того, відповідно до пункту 29 плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік 

(наказ МОН від 25.12.2015р. № 1360), в рамках конкурсу, 9-10 червня ц.р. в  

м. Хмельницький відбудеться семінар директорів державних позашкільних 

навчальних закладів «Роль позашкільної освіти у процесі формування 

сучасного громадянина-патріота України» (план семінару додається. 

Заїзд та реєстрація учасників семінару  9  червня  2016 р. до 10.00 год. за 

адресою:  м. Хмельницький, вул. Чорновола 159,  Хмельницький державний 

центр естетичного виховання учнівської молоді (ІІ корпус) (директор 

Григорчук Тетяна Володимирівна). 

Їхати від автовокзалу маршрутним таксі № 32, від залізничного вокзалу 

тролейбусом № 3, 7, 7-а, 9, та маршрутним таксі № 23, 52, 18, 24 до зупинки 

«ПТУ № 24». 

Для організації зустрічі просимо до 20 травня 2016 р. повідомити про 

участь,  вид транспорту та час прибуття  на електронну адресу: xdcevym@i.ua 

та/або за телефоном(0382) 65-43-13; (097) 864-60-02 (контактна особа 

Посвістак Ірина Володимирівна). 

Додаткова інформація за тел. у м. Києві (044) 253-75-25, контактна особа 

Педоренко Олена Василівна, у м. Хмельницький (098) 065-90-47, контактна 

особа Юрчук Світлана Володимирівна. 

 

Додатки:  1. Умови проведення конкурсу на 3  арк. 

                 2. План проведення семінару-практикуму на 2 арк. 

 

 

 

В. о. Директора департаменту   В. О. Карбишева 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Бут С. В., 481-32-51 
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Додаток 1 

до листа МОН  

від 31.03.2106                      

№ 3/3-9-213-16 

 

 

Умови проведення 

Всеукраїнського конкурсу виконавців естрадної пісні 

серед учнівської молоді професійно-технічних 

навчальних закладів “Подільська веселка” 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Організаторами Всеукраїнського конкурсу виконавців естрадної   

пісні “Подільська веселка” є Міністерство освіти і науки України, 

Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді за 

підтримки Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної 

адміністрації. 

1.2. Загальне керівництво  підготовкою та проведенням Всеукраїнського  

конкурсу покладається на оргкомітет, склад якого затверджується 

Хмельницьким державним центром естетичного виховання учнівської молоді. 

 

2. Мета  і  завдання  конкурсу: 

- виховання патріотизму, високої духовності та культури в молодіжному 

середовищі засобами сучасного  пісенного мистецтва; 

- виявлення і підтримка талановитих виконавців та авторів  з числа учнів  

професійно-технічних навчальних закладів; 

- організація змістовного дозвілля учнівської  молоді та створення умов 

для самореалізації в творчій діяльності; 

- пошук нових форм і методів роботи з учнівською  молоддю; 

- проведення  профорієнтаційної  роботи серед молоді. 

 

3. Учасники та порядок проведення  конкурсу. 

3.1. До участі у конкурсі запрошуються учні професійно-технічних 

навчальних  закладів України.    

3.2. Учасники  представляють на конкурс дві пісні: 

- сучасний твір українських композиторів; 

- світовий хіт (будь-якою мовою). 

3.3. Твори виконуються під фонограму: «—» , WAV або MP3 формат. 

Допускаються  прописаний бек вокал без дублювання партії вокаліста  та 

хореографічний супровід. 

3.4. Для участі у  Всеукраїнському  конкурсі необхідно не пізніше  10 

травня ц. р подати на e-mail оргкомітету xdcevym@i.ua анкету-заявку, за 

формою, що додається. 
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4.  Критерії    оцінювання. 

Виступ учасників конкурсу оцінюється журі за десятибальною системою, 

враховуючи: творчість, майстерність виконання, сценічний образ, імідж, 

відповідність репертуару, художнє трактування образу. 

 

5. Визначення і нагородження переможців. 

5.1. Для визначення переможців конкурсу організаторами затверджується 

склад журі з  числа працівників закладів освіти та культури, фахівців з 

вокального мистецтва. 

 5.2. Загальний бал оцінки виступу учасника конкурсу складається як 

сума балів всіх членів журі і визначається безпосередньо під час проведення 

оглядового виступу. 

5.3. За рішенням журі  переможці та учасники конкурсу нагороджуються 

дипломами та подарунками. 

5.4. У разі виникнення  спірних  питань  право  остаточного рішення 

належить голові журі. 

6.Фінансування. 

6.1. Участь у конкурсі для всіх учасників безкоштовна. 

6.2.Проїзд учасників, проживання та харчування здійснюється за рахунок  

відряджуючої сторони. 

6.3. Витрати  на  організацію та проведення  конкурсу  здійснюються  за   

рахунок організаторів та спонсорських і благодійних  внесків  від  організацій, 

установ, підприємств, юридичних та фізичних осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заявка-анкета 

учасника Всеукраїнського конкурсу виконавців  естрадної пісні   

серед учнівської молоді професійно-технічних  

навчальних закладів “Подільська веселка”  

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дата народження_____________________________________________________ 

Назва закладу, в якому навчаєшся______________________________________ 

Майбутня професія___________________________________________________ 

Життєве кредо_______________________________________________________ 

Ким бачиш себе у майбутньому________________________________________ 

Якої звички хотів(ла) би позбутися______________________________________ 

Улюблені виконавці__________________________________________________ 

З якою метою прийшов(ла) на конкурс___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Чого очікуєш від конкурсу_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Побажання конкурсантам______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ПТНЗ           _________________________  (П.І.Б.) 

 

 

 

МП 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Назва та автори 

твору 

П.І.Б. 

керівника 

Музичні носії Тривалість твору 

1.     

2.     



 

                                                                               Додаток 2  

до листа МОН  

від 31.03.2106   № 3/3-9-213-16 
 

План проведення 

семінару директорів державних позашкільних навчальних закладів 

«Роль позашкільної освіти у процесі формування 

сучасного громадянина-патріота України» 

 

Дата та місце проведення: 9 червня 2016 р. м. Хмельницький, 

                                              10 червня 2016 року, м. Камянець-Подільський. 

 

9 червня 2016 року 

 до 10.00 

 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

Заїзд та  реєстрація учасників 

семінару. 

Відкриття семінару. 

Презентація музею профтехосвіти  

Хмельниччини 

Хмельницький державний 

центр естетичного виховання 

учнівської молоді,  ІІ корпус ,  

м.Хмельницький, вул. 

Чорновола, буд. 159 

                                                                                                      

11.30-13.00 

 

 

Презентація виховної роботи  

Державного навчального закладу  

«Хмельницький центр професійно-

технічної освіти сфери послуг» 

Державний навчальний заклад 

«Хмельницький центр 

професійно-технічної освіти 

сфери послуг» 

м. Хмельницький 

15.00-17.00 Презентація гуртків 

Ярмолинецького професійного 

ліцею 

Ярмолинецький професійний 

ліцей,  

Хмельницька обл.,  

смт. Ярмолинці 

19.00-21.00 Переїзд до Державного 

навчального закладу «Подільський 

центр професійно-технічної освіти» 

Державний навчальний заклад 

«Подільський центр 

професійно-технічної освіти», 

 м. Кам’янець-Подільський 

10 червня 2016 року 

9.00-11.00  

 

«Роль позашкільної освіти у 

процесі формування сучасного 

громадянина-патріота України» 

 

Державний навчальний заклад 

«Подільський центр 

професійно-технічної освіти», 

м. Кам’янець-Подільський 

11.00-13.00 Презентація виховної роботи 

Державного навчального закладу 

«Подільський центр професійно-

технічної освіти» 

 

Державний навчальний заклад 

«Подільський центр 

професійно-технічної освіти», 

м. Кам’янець-Подільський 

17.00-20.00 Гала-концерт  фестивалю Районний центр культури і 

мистецтв «Розмай»,   

м. Кам’янець-Подільський 

20.00 Від’їздучасників м. . Кам’янець-Подільський 

 

 


