
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

НАКАЗ

2021 Одеса

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

На виконання пункту 2.4 розділу 2 додатка 2 до Міської цільової 
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси 
«Я -  одесит, патріот України» на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням 
Одеської міської ради від 03.02.2021 № 55-VIII, 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. Затвердити 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 у листопаді 2021 року міський дитячо-юнацький фестиваль- 
конкурс української пісні «На крилах пісень -  від давнини до сучасності» 
(далі - Фестиваль-конкурс) відповідно до Положення.
3. Затвердити склад журі Фестивалю-конкурсу (додаток 2).
4. Керівникам територіальних відділів освіти районів Департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради, закладів освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси:
4.1. Довести до відома педагогічних працівників закладів освіти м. Одеси 
інформацію про можливість участі учнів та вихованців у Фестивалі-конкурсі в 
режимі онлайн відповідно до Положення.
4.2. Врахувати, що з 08 по 13 листопада 2021 року необхідно надіслати заявку 
на участь у Фестивалі-конкурсі (додаток 3) на електронну адресу 
nakrylahpisen@gmail.com та посилання на відеозаписи, розміщені на YouTube, 
відповідно до Положення.
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4.3. Сприяти участі у Фестивалі-конкурсі учнів та вихованців закладів освіти 
міста.
5. Відділу позашкільної освіти та виховної роботи Департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Моргулець Н.А.):
5.1. Організувати роботу міського журі Фестивалю-конкурсу в онлайн режимі 
відповідно до Положення.
5.2. Підготувати проект наказу Департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради «Про підсумки проведення міського дитячо-юнацького фестивалю 
конкурсу української пісні «На крилах пісень -  від давнини до сучасності» 
відповідно до підсумкових протоколів оцінок журі.
6. Відділу інформаційно-інноваційних технологій Департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Коль С.М.) забезпечити інформаційну підтримку 
проведення Фестивалю-конкурсу.
7. Вважати таким, що втратило чинність Положення про міський дитячо- 
юнацький фестиваль-конкурс української пісні «На крилах пісень -  
від давнини до сучасності», затверджене наказом департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради від 30.10.2020 № 242.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Чолак В.С.

Директор Департаменту Олена БУИНЕВИЧ

Моргулець (048)724-60-34



Додаток 1 до наказу 
Департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради
ьШ./О 2021 № #3-7

ПОЛОЖЕННЯ
про міський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс української 

пісні «На крилах пісень -  від давнини до сучасності»

1 .Засновники та організатори Фестивалю-конкурсу

Засновником міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 
української пісні «На крилах пісень -  від давнини до сучасності» (далі - 
Фестиваль-конкурс) є Департамент освіти та науки Одеської міської ради.

Фестиваль-конкурс присвячений Нінель Петрівні Ріхтер-Сочієнковій, яка 
довгі роки була однією з провідних співачок Одеської опери.

Відповідальний за організацію та проведення Фестивалю-конкурсу - 
комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької 
творчості «Еврика».

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» (3-4 вікові категорії).

На розгляд журі Фестивалю-конкурсу конкурсант надає якісні 
відеозаписи 2-х різнохарактерних творів української музичної культури 
(до 5 хвилин). Використання фонограми «плюс» категорично заборонено.

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



Виконавець академічного співу може також виконувати твори світової 
музичної класики; використання мікрофону в номінації «Академічний спів» не 
допускається.

З. Порядок та термін проведення Фестивалю-конкурсу

Фестиваль-конкурс проводиться у листопаді 2021 року 
з урахуванням встановлених карантинних обмежень внаслідок поширення 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2, в онлайн режимі.

До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються кращі солісти - учні та 
вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти м. Одеси.

Закладу освіти необхідно надіслати заявку на участь у Фестивалі- 
конкурсі (додаток 3) на електронну адресу: nakrylahpisen@gmail.com 
та посилання на відеозаписи, розміщені на YouTube.

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 заявленого репертуару віковій категорії конкурсанта, 
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 I, II, III ступеня в кожній віковій категорії та з кожної 
номінації окремо. Лауреати I, II, III ступеня та учасники Фестивалю-конкурсу 
нагороджуються відповідними дипломами Департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради та пам’ятними подарунками.

Контактні телефони оргкомітету: 766-68-41; 766-84-85.
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