ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор КЗ «ООМЦКМ»
Л.Г. Омельченко
_______________________
«____» _________№_____
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного огляду – конкурсу
аматорів народного мистецтва Харківської області
«Слобожанські передзвони»,
присвяченого 80-річчю Обласного організаційно-методичного центру
культури і мистецтва
Розділ 1. Загальні положення
Обласний огляд – конкурс аматорів народного мистецтва Харківської
області «Слобожанські передзвони» проводиться в рамках культурно –
мистецьких заходів до 80 – ї річниці КЗ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА».
1.1. Організатор заходу
Обласний огляд – конкурс аматорів народного мистецтва Харківської
області «Слобожанські передзвони» проводиться КЗ «ОБЛАСНИЙ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА»
(далі КЗ «ООМЦКМ») за підтримки Управління культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації, відділів (секторів) культури
районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів міських рад),
об’єднаних територіальних громад.
1.2. Мета заходу:
- сприяння розвитку культури в районах, містах, ОТГ області,
реалізації регіональної культурної політики з урахуванням традицій, звичаїв,
обрядів, самобутності та особливостей територіальної громади;
- оцінка стану розвитку жанрів, рівня виконавської майстерності
аматорських колективів та виконавців;
- підтримка творчих колективів та майстрів народного мистецтва;
- залучення різновікових груп населення, зокрема талановитої молоді,
творчо обдарованих дітей до мистецтва;
- відкриття нових талановитих виконавців.
1.3. Завдання заходу:
- розкриття творчого потенціалу аматорських колективів та виконавців,
майстрів декоративно - ужиткового мистецтва області;
- пошук нових яскравих, самобутніх колективів та талановитих
виконавців;
- підтримка «народних» («зразкових») аматорських колективів та
кращих виконавців області,
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- підвищення художньої майстерності, виховання художнього смаку
аматорських колективів;
- формування високих художніх потреб населення;
- розповсюдження та узагальнення передового досвіду роботи кращих
аматорських творчих колективів області;
- поширення серед різних верств населення традиційних видів
народного мистецтва України та декоративно - ужиткового мистецтва.
1.4. Місце та термін проведення
Огляд - конкурс проводиться у період з 1 по 30 червня 2018 року у
м. Харків на базі Центрального парку культури і відпочинку ім. М. Горького
за графіком, затвердженим начальником Управління культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації.
Розділ 2. Організаційні засади проведення заходу
2.1. Для організації та проведення огляду-конкурсу створюється
оргкомітет та журі, які складаються з фахівців у галузі вокального,
хореографічного, інструментального, декоративно-ужиткового мистецтва.
2.2. Склад оргкомітету та журі огляду - конкурсу затверджується
наказом директора КЗ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА».
Розділ 3. Порядок проведення заходу
3.1. Огляд-конкурс аматорів народного мистецтва Харківської області
«Слобожанські передзвони» складається з творчих звітів закладів культури
районних (міських) державних адміністрацій (виконкомів міських рад), ОТГ
– районних (міських) будинків (палаців) культури, селищних та сільських
будинків культури, спеціалізованих початкових мистецько-навчальних
закладів та інших.
3.2 Творчий звіт району (міста) складається з:
- концертної програми аматорських творчих колективів та окремих
виконавців (тривалістю до 1 години);
- виставки робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва району.
У концертних програмах аматорів народного мистецтва та вихованців
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів районів (міст),
ОТГ можуть бути представлені такі жанри аматорського мистецтва:
- вокальний (естрадний, народний, академічний);
- хореографічний (народні, естрадні, бальні танці);
- театральний (малі форми);
- інструментальний (малі форми);
- цирковий.
Виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва повинна
включати роботи різних видів та жанрів майстрів району (міста)
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, гуртків (студій) закладів
культури, тощо.
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3.3. При підведенні підсумків журі враховує:
- загальний рівень музичної і сценічної культури, виконавської
майстерності учасників колективів та виконавців;
- відповідність сценічних костюмів обраному стилю та іміджу;
- відповідність репертуару віковим особливостям виконавців;
- оригінальність та артистизм;
- музичне та сценічне оформлення звіту;
- режисерський задум та сценографію;
- якість, оригінальність та художній рівень робіт, представлених на
виставці;
- національну спрямованість концертної програми та виставки
декоративно-ужиткового мистецтва;
Розділ 4. Учасники заходу
4.1. В огляді – конкурсі беруть участь дорослі, дитячі та юнацькі творчі
аматорські колективи та окремі виконавці закладів культури району (міста),
ОТГ,
спеціалізованих
початкових
мистецько-навчальних
закладів
Харківської області та майстри декоративно-ужиткового мистецтва.
Розділ 5. Нагородження переможців
5.1. Журі огляду – конкурсу оцінює творчу роботу колективів та
виконавців художньої самодіяльності клубних закладів, рівень робіт
учасників виставки декоративно-ужиткового мистецтва, художню цілісність
всієї програми та визначає переможців;
5.2. Журі визначає найкращі творчі звіти районів (міст) за підсумками
огляду та присуджує І, ІІ та ІІІ місця;
5.3. В рамках огляду – конкурсу організатори і журі можуть
встановити додаткові нагороди (переможці в різних номінаціях, приз
глядацьких симпатій, призи від спонсорів тощо);
5.4. Нагородження учасників та переможців огляду дипломами та
подарунками відбудеться під час гала-концерту кращих колективів аматорів
народного мистецтва Харківської області «Слобожанські передзвони».
Розділ 6. Фінансування заходу.
6.1. Видатки на проведення заходу передбачаються за рахунок коштів
обласного та місцевих бюджетів, спонсорських коштів та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством України.
Розділ 7. Інформаційне забезпечення заходу.
7.1. Інформація про порядок організації, проведення та результати
обласного огляду-конкурсу аматорів народного мистецтва Харківської
області «Слобожанські передзвони» розміщується на веб - порталах
Харківської обласної державної адміністрації, сайті КЗ «ООМЦКМ».
3

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник управління культури
туризму ХОДА
______________ О.А. Яцина
«___» ___________ 2018р.
Графік*
виступів районів, міст обласного значення та ОТГ
на обласному огляді – конкурсі
аматорів народного мистецтва Харківської області
«Слобожанські передзвони», присвяченого 80-річчю КЗ «ОБЛАСНИЙ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА»
Дата
виступу

Назва району

Час
виступу

субота
Шевченківський
Барвінківський
Близнюківський
Печенізький
Нововодолазький

2 червня
2 червня
2 червня
2 червня
2 червня

12.00 -13.00

3 червня
3 червня
3 червня
3 червня
3 червня

12.00-13.00

9 червня
9 червня
9 червня
9 червня
9 червня

12.00-13.00

10 червня
10 червня
10 червня
10 червня
10 червня

12.00-13.00

16 червня
16 червня
16 червня

12.00-13.00

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

неділя
Борівський
Великобурлуцький
Сахновщинський
Дворічанський
м. Люботин

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

субота
Краснокутський
Валківський
Вовчанський
Первомайський
м. Первомайський

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

неділя
Золочівський
Ізюмський
м. Ізюм
Красноградський
Кегичівський

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

субота
Балаклійський
Богодухівський
Зачепилівський

13.00-14.00
14.00-15.00

і

Дергачівський
Зміївський

16 червня
16 червня

15.00-16.00

17 червня
17 червня
17 червня
17 червня
17 червня

12.00-13.00

23 червня
23 червня
23 червня
23 червня

12.00-13.00

30 червня

12-00

16.00-17.00

неділя
Куп’янський
м. Куп’янськ
Чугуївський
м. Чугуїв
Харківський

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

субота
Лозівський
м. Лозова
Коломацький
Об’єднані територіальні
громади
Гала-концерт

субота

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00

*У графіку можливі зміни з урахуванням пропозицій від районів…

