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Відповідно до пункту 6 Положення про департамент освіти, науки та 

молоді Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації 
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від 17 травня 2013 року № 136-р, з метою відзначення 25-ї річниці незалежності 

України, підтримки обдарованої учнівської молоді та сприяння подальшому 
ЧІГ 

розвитку творчої діяльності колективів народно-інструментального жанру, 

популяризації кобзарського національного мистецтва, збагачення культурних 

здобутків України та з метою національно-патріотичного виховання, 

НАКАЗУЮ: | 

1. Провести III відкритий молодіжний фестиваль-конкурс кобзарського 

мистецтва Півдня України «Під срібний дзвін бандур» (далі - фестиваль-

конкурс) 21 - 22 квітня 2016 року на базі обласного Будинку художньої 

творчості та Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира 

Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради. 
І і : 

2. Затвердити Положення про III відкритий молодіжний фестиваль-

конкурс кобзарського мистецтва Півдня України «Під срібний дзвін бандур» ^ 

(далі - Положення щзо фестиваль-конкурс), що додається. 
| ; 

3. Начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних 

адміністрацій (міських рад): 

•! 1 } 
1) довести- до відома керівників навчально-виховних закладів Положення 

про фестиваль-конкурс та терміни його проведення; 

і : 

2) забезпечити: 
: {  \ : 

подання заявок для участі у фестивалі-конкурсі до 01 квітня 2016 року до 
I 

Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Дмитровича 

Чайки Миколаївської міської ради; 
участь у фебтивалі-конкурсі колективів бандуристів навчально-виховних 

-ф 

закладів освіти. 

і 4 
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4. Директору Миколаївського муніципального колегіуму імені 

Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської 

області ( С щ к у С.М.) та директору обласного Будинку художньої творчості 

(Щукіній Л.В.) забезпечити належні умови проведення фестивалю-конкурсу, 

його фінансування та роботу журі. 

5. Витрати на відрядження віднести за рахунок установи, що відряджає. 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової 

інформації. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту - начальника управління освіти та ресурсного забезпечення 

департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної 

адміністрації Удовиченко О.О. 

Директор департаменту А.Б. Веліховська 

ПОГОДЖЕНО: У̂ї, НАУКи > 
. <0? і/ки  . Ч 4% 

Директор 

обласного Будинку художньої творчості ; ^ Л.В. Щукіна 

Директор Миколаївського муніципальне— 

колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївск 

міської ради Миколаївської області | 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту 

освіти, науки та молоді 

Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

21 березня 2016 року № 224 

ЗАРЕЄСТРОВАНО В Г О Г : : ЮМУТЕР1Ш ЇЬНОМ 
УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

« 

Уповноважена 09. 

реєстр^ 

ргану державші у 

Положення про 

III відкритий молодіжний фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва Півдня 

України «Під срібний дзвін бандур» 

І ; : 
І. Загальні положення 

1. III відритий молодіжний фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва 

Півдня України } «Під срібний дзвін бандур» (далі - фестиваль-конкурс) 

проводиться на виконання наказу Міністерства освіти і науки України 
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від 16 червня 2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних 

рекомендацій -щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», з метою відзначення 25-ї річниці незалежності України, 

підтримки обдарованої учнівської молоді та 25-річчя Народної Бузької юнацької 

капели бандуристів «Кобзарський передзвін» Миколаївського муніципального 

колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради 

Миколаївської області. 

2. Організаторами фестивалю-конкурсу є департамент освіти, науки та 

молоді Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївський 

муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської 

міської ради Миколаївської області та Миколаївський обласний Будинок 

художньої творчості. 
І : 
$ : . ; 

I 
3. Основна мета фестивалю-конкурсу: 
популяризація національних мистецтв, збагачення культурних здобутків 

\ • і 

України, виявлення і підтримка талановитої молоді; 

створення умов для розвитку кобзарського руху як складової частини 

національного патріотичного виховання молоді, згуртування кобзарського 

братства, козацького лицарства; 

знайомство і і зміцнення співдружності молодіжних колективів 

професійного і аматорського кобзарського мистецтва, збагачення репертуару 

капел, ансамблів і окремих вихованців високохудожніми творами, звернення до 
і :в 

місцевих музичних! традицій і фольклору рідного краю; 
пропаганда «колиски козацьких шабель» - душі українського народу -

бандури, серед молоді та школярства; 

знайомство із витоками кобзарського мистецтва Миколаївщини, -

експериментальним майданчиком муніципального колегіуму - школою 



«Кобзарська наука», Народною Бузькою юнацькою капелою «Кобзарський 

передзвін»; 

удосконалення форм пропаганди досягнень кобзарського мистецтва 

засобами масової інформації. 

4. Основні завдання фестивалю-конкурсу: 

відродження, розвиток та популяризація серед дітей та учнівської молоді 

навчально-виховних закладів України народно-інструментального кобзарського 

виконавства; 

сприяння подальшому розвитку творчості ансамблів та капел бандуристів 

шляхом рекомендації кращих творчих колективів до участі у Всеукраїнських та 

Міжнародних мистецьких масових заходах Міністерства освіти і науки України; 

підвищення професійного рівня керівників інструментальних колективів; 

обмін передовим педагогічним досвідом роботи; 
і 

розповсюдження кращих зразків авторських та народних творів для 

бандури; 

залучення митців до творчої співпраці з самодіяльними колективами. 

II. Порядок проведення фестивалю-конкурсу 
І 

^ і 
1. Фестивальгконкурс проводиться 2 1 - 2 2 квітня 2016 року у приміщенні 

обласного Будинку художньої творчості та приміщенні Миколаївського 

муніципального ^легіуму імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської 

міської ради. ! 

2. До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються ансамблі, капели 

бандуристів, окремі виконавці загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів південного регіону України віком від 6 до 18 років, за рекомендацією 
; 

органів культури-і освіти. 
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3. Заїзд та реєстрація учасників з 08.00 до 11.00 годити 21 квітня 2016 року 

за місцезнаходженням Миколаївського муніципального колегіуму імені 

Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської 

області. ^ 

I ; 
4. Для участі у фестивалі-конкурсі учасники надсилають до 

Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Дмитровича 

Чайки Миколаївської міської ради (тел./факс: (0512) 58-30-71, електронна 

адреса: ттк38@икг.пе1:) до 01 КВІТНЯ 2016 року такі матеріали: 
заявка за зразком, наведеним у додатку; 

текстова інформація про творчі здобутки колективу; 

фотоматеріали, що відображають концертну діяльність колективу; 

партитури творів, які будуть виконуватися на конкурсі. 

і 

5. Порядок1 виступу учасників визначається жеребкуванням, яке 

проводиться у дещ> заїзду конкурсантів, окремо у двох вікових категоріях 

(дорослі та діти) за такими номінаціями: 

капели бандуристів; 

ансамблі бандуристів; 

ансамблі малих форм; 

солісти-бандуристи. 

• '> І 
с : : 

6. Під час проведення фестивалю-конкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України" «Про захист 

персональних даних». 
І т 

•• і  : 
І : і 
І : і 

7. Учасники і фестивалю-конкурсу до початку проведення заходу мають 

бути ознайомлені $ порядком і правилами його проведення, видами і формами 

морального і матеріального заохочення тощо. 
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8. Учасники фестивалю-конкурсу повинні дотримуватись вимог до його 

проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення журі. 

^ III. Умови участі у фестивалі-конкурсі 

1. У програмі учасників фестивалю-конкурсу має бути не більше трьох 

творів (різних за стилем, жанром, формою) кращих зразків української, 

зарубіжної класики, творів сучасних композиторів, авторських творів. 

2. У складі оркестрів, ансамблів допускається участь не більше трьох 

педагогів. 

IV. Підбиття підсумків фестивалю-конкурсу, 

критерії оцінки виступів колективів та нагородження переможців 

1. Оцінку виступів учасників фестивалю-конкурсу проводить журі, до 

складу якого входять фахівці народно-інструментального виконавства (за їх 

згодою). 

Склад журі затверджується наказом департаменту освіти, науки та молоді 

Миколаївської обласної державної адміністрації. 

2. Журі приймає колегіальне рішення щодо визначення переможців. 

Рішення журі за результатами фестивалю-конкурсу оформляється протоколом. 

3. На підставі рішення журі видається наказ департаменту освіти, науки та 

молоді Миколаївської обласної державної адміністрації про підсумки 

проведення фестивалю-конкурсу. 

4. Підсумки фестивалю-конкурсу підбиваються за загальною сумою балів 

за наступними критеріями: 
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відповідність репертуару виконавським можливостям - 10 балів; 

складність, оригінальність аранжування (обробки) - 10 балів; 

технічний рівень оркестрового (ансамблевого) виконання - 10 балів; 

динаміка, фразировка, взаємодія мелодики, гармонії, ритму в реалізації 

художнього задуму - 10 балів; 

сценічна поведінка, естетика зовнішнього вигляду колективу - 10 балів. 

Максимальна сумарна кількість балів - 50. 

5. Учасники фестивалю-конкурсу, які досягли найкращих результатів за 

сумою балів (35-50 балів), визначаються переможцями. 

I місце - 46 — 50 балів; 

II місце - 40 - 45 балів; 

III місце - 30 - 39 балів. 

6. Переможці, які посіли І, II, III місця, нагороджуються грамотами 

департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної 

адміністрації. 

7. Учасники фестивалю-конкурсу, які не посіли призові місця 

нагороджуються за участь грамотами департаменту освіти, науки та молоді 

Миколаївської обласної державної адміністрації. 
* 

* х 

Заступник директора департаменту -

начальник управління освіти та 

ресурсного забезпечення департаменту 

освіти, науки та молоді 

Миколаївської облдержадміністрації 



І 

З А Я В К А 

на участь у III відкритому молодіжному фестивалі-конкурсі 

кобзарського мистецтва Півдня України «Під срібний дзвін бандур» 

Район (місто) 

Найменування навчального 

закладу 

Назва колективу 

Кількість учасників 

П.І.П. керівника і : 

Конкурсний репертуар: 

П.І.П. автора, назва твору, 

автор обробки (інструментовки, 

оркестровкй) ; 

В яких конкурсах |га 
і 

фестивалях колектив брав 

участь, результат 
і 

Додаток 

до Положення 

про III відкритий молодіжний 

фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва 

Півдня України «Під срібний дзвін бандур» 

(пункт 4 розділу II) 

Печатка Підпис керівника закладу 


