


                                                                                                                                                          

Додаток   

до листа МОН  

від 24.02.2107 № 3-127 
                                                                                      

                                                                                          

Умови проведення  

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

для учнів професійно-технічних навчальних закладів  

«Гумор і сміх об’єднують всіх» 

 

I. Мета та завдання 

1. Всеукраїнський фестиваль-конкурс для учнів професійно-технічних 

навчальних закладів «Гумор і сміх об’єднують всіх» (далі - Фестиваль) 

проводиться 

з метою:  

естетичного розвитку учнівської молоді; 

поваги до національно-культурних цінностей українського народу та народів 

світу; 

пошуку нових форм художньої творчості; 

розвитку та підтримки обдарованої учнівської молоді. 

2. Завдання Фестивалю: 

виховання у підростаючого покоління любові до рідної мови; 

формування високохудожнього смаку; 

розвиток та популяризація різних жанрів мистецтва; 

виявлення юних обдарованостей та розвиток їх здібностей; 

обмін досвідом роботи творчих колективів та педагогічних працівників; 

налагодження дружніх стосунків між педагогами та учнями з різних регіонів 

України. 

II. Організатори Фестивалю 

Організаторами Фестивалю є Львівський державний Палац естетичного 

виховання учнівської молоді, департамент освіти і науки Львівської обласної 

державної адміністрації, Львівське вище професійне училище побутового 

обслуговування за підтримки Українського державного центру позашкільної 

освіти (Додаток 1).  

III. Учасники Фестивалю  

До участі у Фестивалі запрошуються вихованці позашкільних навчальних 

закладів та учні державних професійно-технічних навчальних закладів з різних 

областей України віком від 16 до 21 року, а саме: 

читці гумористичних віршів, байок, прозових мініатюр українських та зарубіжних 

авторів; 

автори гумористичних віршованих чи прозових творів; 

юні фотолюбителі, художники-автори гумористичних малюнків, коміксів, 

дружніх шаржів тощо; 

юні актори, які мають досвід втілення гумору в театралізованій мініатюрі - 

створення гумористичного відеоролика, слайд-шоу чи мультимедійної 

гумористичної презентації. 

 

 



 

 

 

 

 

IV. Умови проведення 

1. Фінальний етап Фестивалю проводиться 31 березня - 1 квітня 2017 року. 

2. Номінації фестивалю: 

1) Очна номінація: художнє читання гумористичної прози та поезії. 

2) Заочна номінація (відеозаписи тощо, в кількості не більше 2-х робіт з обраної 

номінації, тривалістю до 7 хв.): 

- авторська гумористична проза чи поезія; 

- гумористичний малюнок (серія малюнків - коміксів); 

- дружній шарж (формат не більше А3);  

- комічне фото; 

- гумористичний короткометражний фільм;  

- анімаційний фільм;  

- слайд-шоу; 

- мультимедійна презентація. 

3. Учасники Фестивалю у заочних номінаціях подають свої роботи до  20-го 

березня 2017 року за адресою: 79005, м. Львів, пл. Є. Петрушевича, 2, каб. 1, 

Львівський державний Палац естетичного виховання учнівської молоді або на 

електронну адресу navmetpalac@ukr.net з позначкою «Гумор – 2017». Довідки за 

телефоном (067) 682 - 10 - 47, (063) 279 - 53 - 87, контактні особи: Жилевич Ольга 

Костянтинівна, Гореча Тетяна Степанівна.  

4. Критерії оцінювання: 

рівень виконавської (авторської) майстерності; 

відповідність твору вікові виконавця (автора); 

майстерність та логічність розкриття теми; 

композиційна досконалість (для відповідних номінацій); 

творча неповторність, індивідуальність, креативність; 

рівень сценічної культури (для відповідних номінацій). 

Роботи та заявки, які будуть подаватися після 20 березня 2017 не 

розглядатимуться. 

5. Вимоги до виконання робіт. 

1) Роботи в номінаціях авторська гумористична проза чи поезія; подаються 

на електронних або паперових носіях (документ Miсrosoft Word, шрифт Times 

New Roman – 14 pt, інтервал – 1,15 у форматі docx, doc, rtf). 

На окремій сторінці зазначаються: прізвище, ім’я, по - батькові автора роботи 

або назва колективу (навчальної групи, гуртка, творчого об’єднання); перелік 

учасників колективу; прізвища, імені, по - батькові керівника або керівників 

групи та номери їх телефонів.  

2) Роботи в номінаціях гумористичний малюнок (серія малюнків - коміксів), 

дружній шарж, комічне фото виконуються у будь-якій техніці, відповідно до 

номінації, форматом не більше А3 (297х420), подаються на поштову адресу 

(паперові носії) або електронну адресу (фото робіт). До роботи необхідно додати 

етикетку розміром 12см х 3,5см на якій вказати назву роботи, техніку виконання, 

прізвище, ім’я, вік автора, контактний № телефону, повну назву навчального 

закладу, назву гуртка чи навчальної групи, прізвище, ім'я, по - батькові 

керівника. Етикетка на роботі закріплюється внизу по центру. 
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3) Роботи в номінаціях гумористичний короткометражний фільм, 

анімаційний фільм, слайд-шоу, мультимедійна презентація надсилаються поштою 

або на електронну адресу navmetpalac@ukr.net у вигляді авторського слайд-шоу, 

відеоролика чи мультимедійної презентації. Роботи повинні мати обов'язкове 

зазначення в субтитрах: прізвище автора (колективу співавторів), повну назву 

навчального закладу, текстовий чи звуковий супровід. Якість копії – не нижче 

першої. Тривалість кожної відео роботи (слайд-шоу, презентації) не повинна 

перевищувати 7 хвилин. 

4) Роботи, анкети, листи учасників конкурсу не повертаються, рецензії 

авторам не видаються. Організатори залишають за собою право використовувати 

роботи для виставкової експозиції. 

 

V. Документація 

1. Для участі у Фестивалі необхідно подати на електронну адресу 

navmetpalac@ukr.net заявку (Додаток 3). 

Для номінацій, які передбачають заочну участь, необхідно надіслати в 

електронному та паперовому вигляді: заявку та творчу характеристику (Додаток 

4) учасника (учасників), роботу на відповідному номінації носії та у відповідному 

форматі. 

2. Творча характеристика повинна містити: прізвище, ім’я, по - батькові (або 

назву колективу), коротку розповідь про себе, в яких фестивалях (конкурсах) 

раніше брали участь (вказати назву, місце проведення та результати участі) 

захоплення у вільний від занять час (Додаток 4). 

 

VI. Визначення результатів і нагородження переможців 

1. Визначення результатів Фестивалю здійснює журі, склад якого формується 

організаторами (Додаток 2).  

2. Рішення журі за результатами кожного конкурсу оформлюється 

протоколом.  

3. Переможці заходу нагороджуються дипломами Українського державного 

центру позашкільної освіти.  

4. Журі залишає за собою право вносити зміни в регламент, не присуджувати 

Гран - Прі чи деяких місць, вводити нові номінації, спеціальні відзнаки.  

5.  Рішення журі є остаточним та оскарженню не підлягає. 

 

VII. Фінансування 

7.1. Проїзд, проживання та харчування учасників та осіб, які їх 

супроводжують здійснюються за рахунок відряджаючої сторони, або інших 

джерел фінансування не заборонених чинним законодавством. 
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Додаток 1 

 

Склад організаційного комітету 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

для учнів професійно-технічних навчальних закладів 

«Гумор і сміх об’єднують всіх» 

  

Співголови оргкомітету: 

Мандзій Любомира Степанівна - директор департаменту освіти і науки 

Львівської обласної державної адміністрації. 

Шкура Геннадій Анатолійович - директор Українського державного центру 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України. 

Члени оргкомітету: 

Педоренко Олена Василівна - заступник директора Українського державного 

центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України. 

Наумець Алла Федорівна - завідувач відділом художньої творчості 

Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки 

України. 

Жилевич Ольга Костянтинівна - заступник директора Львівського 

державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді. 

Огоновська Лідія Вікторівна - заступник директора з навчально-методичної 

роботи координаційно-методичного центру «Галицьке юнацтво». 

Гореча Тетяна Степанівна - методист Львівського державного Палацу 

естетичного виховання  учнівської молоді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                    Додаток 2 

 

Склад журі 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

для учнів професійно-технічних навчальних закладів 

«Гумор і сміх об’єднують всіх» 

 

Співголови журі: 

Книшик Світлана Іванівна - начальник управління дошкільної, загальної 

середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної 

роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки. 

Рудницький Володимир Васильович - директор Львівського державного 

Палацу естетичного виховання учнівської молоді. 

Члени журі: 

Борисов Руслан Геннадійович - головний спеціаліст відділу професійно-

технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки. 

Тимоць Мирослава Володимирівна - методист навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Львівській області.  

Мельник Ігор Єремович - художник, член спілки художників України, 

керівник мистецької студії «Арт-простір». 

Огоновська Лідія Вікторівна - заступник директора з навчально-методичної 

роботи Львівського міського координаційно-методичного центру «Галицьке 

юнацтво». 

Заячківська Надія Михайлівна - поетеса, доцент кафедри педагогіки 

Національного університету імені І. Франка (за згодою). 

Чигаркова Людмила Андріївна - керівник оркестрової групи народної капели 

бандуристів «Львів'яни» Львівського державного Палацу естетичного виховання 

учнівської молоді. 

Покоцька Галина Богданівна - художник-оформлювач Львівського 

державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді. 

Бомчик Андрій Степанович - методист Львівського міського координаційно-

методичного центру «Галицьке юнацтво». 

Бондаренко Вікторія Володимирівна - поетеса, мистецтвознавець (за згодою). 

Людкевич Марія Йосипівна - поетеса, член спілки письменників України, 

методист координаційно-методичного центру «Галицьке юнацтво» управління 

освіти Львівської міської ради (за згодою). 

Кушнір Ольга Ярославівна - поетеса, член спілки письменників України, 

методист координаційно-методичного центру «Галицьке юнацтво» управління 

освіти Львівської міської ради (за згодою). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

 
Заявка учасника  

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  
для учнів професійно-технічних навчальних закладів  

«Гумор і сміх об’єднують всіх» 
 

Номінація_______________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по - батькові учасника (учасників) (без скорочень), повних 

років______________________________________________________________ 

№ учнівського квитка _________________________________________________ 

№ моб. телефонів: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

Назва навчального закладу (без скорочень) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ел.пошта___________________________________________________________ 

Назви конкурсних робіт (за номінаціями): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тривалість (у хвилинах) для театралізованої постановки, відео чи анімаційного 

фільму для учасників з відповідних номінацій 

__________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень) 

_________________________________________________________________ 

Номер моб. телефону керівника 

__________________________________________________________________ 

 

 

Директор ___________ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 4 

 

Творча характеристика учасника 

 

Прізвище, ім’я, по - батькові (або назва колективу) 

_________________________________________________________________ 

Коротка розповідь про  

себе_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

В яких фестивалях (конкурсах)  раніше брали участь (вказати назву, місце 

проведення та результати участі 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Захоплення у вільний від занять час 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План проведення 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

для учнів професійно-технічних навчальних закладів 

«Гумор і сміх об’єднують всіх» 

 

Термін проведення: 31 березня - 01 квітня 2017 

Місце проведення: м. Львів 

 

 31 березня (п’ятниця) 

До       10.00 Заїзд, реєстрація, поселення  учасників Фестивалю  

(м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 50-А, Львівске вище 

професійне училище побутового обслуговування) 

10.00 - 11.00 Переїзд до Львівського державного Палацу естетичного 

виховання учнівської молоді  

(м. Львів, площа Є. Петрушевича, 2).  

Перегляд виставки творчих робіт учнів профтехосвіти 

Львівщини. 

11.00 - 11.30 Урочисте відкриття Фестивалю 

11.30 - 14.00 Проведення Фестивалю  

14.00 - 15.00 Обід (Львівське вище професійне училище побутового 

обслуговування, вул. Богдана Хмельницького, 50-А)  

15.00 - 18.00 Екскурсійна програма  

18.00 - 19.00 

 

Вечеря (Львівське вище професійне училище побутового 

обслуговування, вул. Богдана Хмельницького, 50-А) 

 1 квітня (субота) 

09.00 - 10.00 Сніданок (Львівське вище професійне училище побутового 

обслуговування вул. Богдана Хмельницького, 50-А) 

10.00 - 12.00 Екскурсія 

12.00 - 14.00 Заключний концерт Фестивалю. Нагородження переможців. 

14.00 - 15.00 

 

Обід (Львівське вище професійне училище побутового 

обслуговування вул. Богдана Хмельницького, 50-А). 

Після  15.00 

 

Від’їзд учасників Фестивалю 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 


