
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

2018 м. Одеса

Про організацію та проведення 
VIII міського дитячо-юнацького 
фестивалю-конкурсу української 
пісні «На крилах пісень -  
від давнини до сучасності»

На виконання розпорядження Одеського міського голови від 05.10.2018 
№888 «Про проведення міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 
української пісні «На крилах пісень -  від давнини до сучасності», п. 2.3 
додатку 2 до Міської цільової програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді міста Одеси «Я -  одесит, патріот України» 
на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 
16.03.2016 № 436-УІІ (зі змінами), з метою залучення учнівської молоді до 
пошуку, збереження народної культурної спадщини України, задоволення 
освітньо-культурних інтересів молоді, її потреб у професійному 
самовизначенні і творчій самореалізації, а також пошуку й підтримки 
талановитих співаків серед вихованців закладів освіти міста Одеси

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради від 13.10.2017 № 460, виклавши додаток 1 «Положення про міський 
дитячо-юнацький фестиваль-конкурс української пісні «На крилах пісень -  
від давнини до сучасності» (далі -  Положення) у новій редакції (додаток 1).

2. Провести з 25 жовтня по 17 листопада 2018 року VIII міський дитячо- 
юнацький фестиваль-конкурс української пісні «На крилах пісень -  від 
давнини до сучасності» (далі -  Фестиваль-конкурс) відповідно до 
Положення.

3. Затвердити склад оргкомітету та журі Фестивалю-конкурсу (додаток 2).
4. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради:
4.1.Забезпечити організацію та проведення відповідно до Положення 

І (відбіркового) туру Фестивалю-конкурсу за графіком:
- Київський район -  25 жовтня 2018 року о 14.00 на базі Одеської 
ЗОШ № 80;
- Приморський район -  01 листопада 2018 року о 15.00 на базі Одеського 
ЦДЮТ «Дивосвіт»;
- Суворовський район -  08 листопада 2018 року о 13.00 на базі Одеського 
БДЮТ «Тоніка»;



- Малиновський район -  08 листопада 2018 року о 14.00 на базі Одеського 
БДЮТ «Домінанта» та 09 листопада 2018 року о 14.00 на базі Одеського 
ЦДЮТ «Промінь».
4.2.Надати до 12 листопада 2018 року до оргкомітету Фестивалю-конкурсу 

заявки переможців І туру на участь у II (фінальному) турі (додаток 3).
5. Керівникам закладів освіти:

5.1. Забезпечити участь у роботі журі Фестивалю-конкурсу педагогічних 
працівників, зазначених у додатку 2.

5.2. Забезпечити участь переможців І туру у II (фінальному) турі 
Фестивалю-конкурсу.

5.3. Призначити педагогічних працівників, відповідальних за збереження 
життя та здоров’я дітей - учасників II (фінального) туру Фестивалю- 
конкурсу.

6. Керівникам закладів освіти, на базі яких відбудеться І (відбірковий) тур 
Фестивалю-конкурсу, створити належні умови для проведення заходу.

7. В. о. директора КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Еврика» Олійнику І.А. 
забезпечити організацію та проведення:
- 16 листопада 2018 року - II (фінального) туру Фестивалю-конкурсу;
- 17 листопада 2018 року - гала-концерту та нагородження переможців 
Фестивалю-конкурсу.

8. Відділу молодіжної політики Департаменту до 26 листопада 2018 року 
підготувати проект наказу «Про підсумки VIII міського дитячо-юнацького 
фестивалю-конкурсу української пісні «На крилах пісень -  від давнини до 
сучасності».

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Думу О.М.

Директор департаменту

Сиваш О.Л. 
724-60-34



Додаток 1 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеськрї міської ради^ ,~
від А  З- ^2018 №■

ПОЛОЖЕННЯ
про міський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс української 

пісні «На крилах пісень -  від давнини до сучасності» 
імені Нінель Ріхтер-Сочієнкової

1 .Засновники та організатори Фестивалю-конкурсу
Департамент освіти та науки Одеської міської ради є засновником 

міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу української пісні 
«На крилах пісень -  від давнини до сучасності» (далі -  Фестиваль-конкурс).

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський центр дитячої 
та юнацької творчості «Еврика» - відповідальний за організацію та 
проведення II (фінального) туру та гала-концерту Фестивалю-конкурсу.

2. Загальні положення
Мета Фестивалю-конкурсу:

-  розвиток і пропаганда української музичної культури;
-  пошук і підтримка талановитих співаків серед учнівської молоді;
-  підвищення виконавчої майстерності юних артистів та популяризація їх 

творчості;
-  підвищення професійного та педагогічного рівня керівників вокальних 

колективів, узагальнення та поширення кращого досвіду.
'*>■ .

У конкурсній програмі Фестивалю-конкурсу беруть участь солісти 
чотирьох вікових категорій:

1 категорія -  5-6 років;
2 категорія -  7-9 років;
3 категорія -  10-13 років;
4 категорія -  14-17 років.

Фестиваль-конкурс проводиться у трьох номінаціях: «Народний спів», 
«Естрадний спів» та «Академічний спів» (з 3 вікової категорії).

Вік учасників враховується на день відкриття Фестивалю-конкурсу. 
Порядок виступів у конкурсі складається за першочерговістю поданих заявок 
на участь у кожній віковій категорії. Регламент виступу до 4 хв.

Учасники готують до конкурсу два різнохарактерні твори української 
музичної культури. Виконавець академічного співу може також виконувати 
твори світової музичної класики; використання мікрофону в академічному 
співі не допускається.

Конкурсант виконує один твір за власним вибором. Другий твір 
виконується за вимогою журі без зміни сценічного костюму.

Виконавець академічного та народного співу може виконувати твори під 
супровід музичного інструменту, під фонограму «мінус», або a cappella.

Під час Фестивалю-конкурсу у залі можуть знаходитися глядачі -  
керівники та батьки конкурсантів.



3. Порядок та термін проведення Фестивалю-конкурсу
Фестиваль-конкурс проводиться щорічно протягом жовтня-листопада у 

два тури:
I (відбірковий) тур -  проводиться протягом жовтня - листопада у 

районах відповідним складом журі згідно з графіком, затвердженим наказом 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради (далі - Департамент). 
У ньому можуть брати участь кращі солісти - учні та вихованці закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти м. Одеси, які подають заявки до 
журі І (відбіркового) туру за територіальним принципом.

Від кожного району заявки переможців І (відбіркового) туру 
(до 15 осіб) надаються до оргкомітету Фестивалю-конкурсу в комунальний 
позашкільний навчальний заклад «Одеський ЦДЮТ «Еврика», вул. 
Люстдорфська дорога, 25, об evrika@ukr.net.

Фонограми (-) конкурсних номерів надаються до 12 листопада 2018 
року, з чіткою вказівкою прізвища та ім’я учасника, віку учасника, номінації 
та назви твору, на електронну адресу: evrika-studio2@ukr.net.

II (фінальний) тур -  проводиться адміністрацією КПНЗ «Одеський 
ЦДЮТ «Еврика» із залученням до роботи у журі конкурсу фахівців у сфері 
вокального мистецтва та позашкільної освіти. За підсумками II (фінального) 
туру оргкомітетом проводиться гала-концерт і нагородження переможців 
Фестивалю-конкурсу. Контактні телефони оргкомітету: 766-68-41; 766-84-85.

4. Визначення і нагородження переможців
Журі, до складу якого входять фахівці у сфері вокального мистецтва та 

освіти, за сумою виставлених балів визначає переможців. Порушення 
виконавцем вимог положення несе за собою втрату балів при оцінюванні 
виступу. Рішення журі не переглядається. До порушень відносяться:

- невідповідність віковим категоріям;
- заміна заявленого конкурсного твору;
- порушення регламенту виступу.

Виступи учасників оцінюються по 15 бальній системі за такими 
критеріями:
- вокальні дані та чистота інтонування;
- рівень виконавської майстерності (інтерпретація, стиль виконання, 

артистизм, емоційність);
- відповідність репертуару вокальним даним та віковим особливостям 

виконавця;
- культура виконання та естетика зовнішнього вигляду;
- творча індивідуальність.

Конкурсанту, який набрав найбільшу кількість балів (незалежно від 
номінації та вікової категорії) рішенням журі присвоюється Гран-прі.

У залежності від кількості набраних балів, виконавцям присвоюються 
звання Лауреатів І, II, III ступеня в кожній віковій категорії та з кожної 
номінації окремо. Лауреати І, И, III ступеня нагороджуються відповідними 
дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради та призовими 
кубками. Всі інші виконавці нагороджуються дипломами учасників.

mailto:evrika@ukr.net
mailto:evrika-studio2@ukr.net


Додаток 2 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від ЛИО 2018 № ЛЗЄ

Склад оргкомітету
VIII міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу української пісні 

«На крилах пісень -  від давнини до сучасності»
Голова оргкомітету:
Сиваш О.Л. -  заступник начальника відділу молодіжної політики

департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
Співголова
оргкомітету:
Олійник І.А. -  в.о. директора КИНЗ «Одеський ЦДЮТ «Еврика»;
Члени оргкомітету:
Глазиріна Л.Г. -  заступник директора КИНЗ «Одеський ЦДЮТ

«Еврика»;
Яременюк О.Е. -  директор КИНЗ «Одеський ЦДЮТ «Зоресвіт»;
Зайченко О.Г. -  директор КПНЗ «Одеський БДЮТ «Домінанта»;
Кулаковська Л.О. -  директор КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Дивосвіт».

Склад журі І (відбіркового) туру
VIII міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу української пісні 

«На крилах пісень -  від давнини до сучасності»

Голова журі: 
Суворова И.Ю.

Члени журі: 
Шупік Н.М.

Лоза Н.М. 
Дмитрієва Т.М. 
Килимник О.В.

1 група - Малиновський район

головний спеціаліст територіального відділу освіти 
Малиновського району департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради.

- методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»;

- методист КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Промінь»;
- завідувач відділом КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Промінь»;
- заступник КПНЗ «Одеський БДЮТ «Домінанта».

Голова журі: 
Філер Ю.Г.

Члени журі: 
Кузнецов В.М.

2 група -  Приморський район

-  головний спеціаліст територіального відділу освіти 
Приморського району департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради.

_ завідувач відділом вокально-інструментальної творчості
КПНЗ «Одеський міський Палац дитячої та юнацької



Зайцева М.А. 

Рець Л.О. 

Діаковська О.Г. 

Звіздун Т.Н. -

Голова журі: 
Юмашева ЮЛ.

Члени журі: 
Олійник I.А. 
Кухарська С.В. 
Єлісєєва О.П. 
Фрадинська Л.Л.

Голова журі: 
Зозуля Н.Є.

Члени журі: 
Люта Г.А.

Скрипак А.В.

Шкіньова В.В.

Набока Н.І.

творчості»;
-  керівник вокального ансамблю «Пальміра» КПНЗ 

«Одеський ЦДЮТ «Самоцвіт»;
-  завідувач відділом КПНЗ «Одеський ЦДЮТ 

«Дивосвіт»;
-  керівник гуртка-методист КПНЗ «Одеський ЦДЮТ 

«Дивосвіт»;
керівник вокального ансамблю «Star friends» КПНЗ 
«Одеський ЦДЮТ «Моряна».

З група -  Київський район

_ головний спеціаліст територіального відділу освіти 
Київського району департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради.

-  в.о. директора КГІНЗ «Одеський ЦДЮТ «Еврика»; 
-завідувач відділом КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Еврика»;
-  вчитель музичного мистецтва Одеської ЗОНІ № 27;
-  вчитель музичного мистецтва Одеської ЗОШ № 28;

4 група -  Суворовський район

_ Завідувач художнім відділом КПЕІЗ «Одеський БДЮТ 
«Тоніка».

-  керівник вокально-естрадної студії «Камертон» КПНЗ 
«Одеський БДЮТ «Тоніка»;

-  керівник вокального гуртка «Дівочий хор» КПНЗ 
«Одеський ЦДЮТ «Зоресвіт»;

-  методист художньо-естетичного відділу КПЕІЗ 
«Одеський ЦДЮТ «Зоресвіт»;

-завідуюча художнім відділом КПНЗ «Одеський 
ЦДЮТ «Зоресвіт».

Склад журі II (фінального) туру Фестивалю-конкурсу.
VIII міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу української пісні 

«На крилах пісень -  від давнини до сучасності»
Голова журі:
Ріхтер-Еудзь О.А. -  солістка Одеської обласної філармонії, викладач

ПДПУ ім. К.Д. Ушинського (за згодою).
Співголова журі:
Чолак В.С. -  начальник відділу молодіжної політики департаменту

освіти та науки Одеської міської ради;
Члени журі:
Поліхроніді А.Е. -  солістка Одеської обласної філармонії, лауреат

міжнародних конкурсів (за згодою);



Демидова В.Г.

Стрельцова Л.О. 

Трофімова Г.К.

-  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сольного 
співу Національної музичної академії ім. А. Нежданової, 
заслужена артистка України (за згодою);

-  директор КИНЗ «Одеський міський Палац дитячої та 
юнацької творчості»;

-  вчитель музики та естетики Одеської ЗОШ №100, 
кращий педагогічний працівник міста Одеси.



Додаток 3 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від А 3.10 2018 № Ш

З А Я В К А
на участь в VIII міському дитячо-юнацькому фестивалі-конкурсі 
української пісні «На крилах пісень -  від давнини до сучасності» 

імені Нінель Ріхтер-Сочієнкової

І . П.І.Б. учасника

2. Дата, рік народження учасника______________

3. Повна назва закладу, який представляє учасника

4. П.І.Б. (повністю ) керівника учасника_________

6. Програма виступу

Номінація Назва твору Автори музики та тексту

*

7. Контактний телефон керівника

8. Контактний телефон учасника^

« » 2018року

Директор Підпис


