
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення VІ міського конкурсу краси 

серед шкільної молоді м. Хмельницький  

«ШКІЛЬНА КРАСУНЯ – 2018» 

 

І. Загальні положення. 
Засновниками конкурсу «Шкільна красуня» є:  

- управління культури і туризму Хмельницької міської ради; 

- Хмельницький міський будинок культури, любительське об’єднання учнівської та 

студентської молоді «Простір»;  

- Хмельницька обласна молодіжна громадська організація «Асоціація ініціативної 

молоді «Проскурів». 

Конкурс проводиться за підтримки та сприяння Департаменту освіти та науки Хмельницької 

міської ради. 

 

 

ІІ. Мета. 

Виявлення та підтримка талановитої творчої молоді шкільного віку. Розвиток 

естетичного виховання та гармонійної краси. 

 

ІІІ. Умови проведення. 

VІ міський конкурс краси «Шкільна красуня – 2018» проводиться у 3 етапи: 

1-й етап – попередній відбір (з 25.11.2017р. до 31.02.2018р.) загальноосвітні навчальні 

заклади проводять «на місцях», де обирають учасниць (1 учасниця від одного 

навчального закладу), які будуть представляти свій навчальний заклад у конкурсі  

«Шкільна Красуня – 2018» (даний етап навчальні заклади проводять самостійно,  

обрані дівчата заповнюють анкети та подають їх у Хмельницький міський будинок 

культури з 01 до 10.01.2018р.) 

2-й етап – кастинг (11-12.01.2018р.) у приміщенні ХМБК відбувається співбесіда-кастинг з 

претендентками на участь у конкурсі представниками оргкомітету.  

3-й етап – конкурс «Шкільна красуня 2018» (13.03.2018р.) проходить у приміщенні 

Хмельницького будинку культури. 

У конкурсі беруть участь виключно учениці загальноосвітніх навчальних закладів                          

м. Хмельницький, віком від 13 до 17 років. 

Заявки  на участь у конкурсі подаються у Хмельницький міський будинок культури до                      

10.01. 2018р., а саме: 

 а) автобіографія (коротко) – у друкованому вигляді (А4, шрифт 14 Times New Roman); 

 б) заявка-анкета (додається); 

 в)  два фото обов`язково (портрет та повний зріст), розміром 13х19, роздруковані. 

 

 



ІV. Вимоги до конкурсанток. Конкурсні завдання.  

1. «Візитка – Я українка». Коротко та, з креативним підходом у відео ролику яки має 

тривати не більше 2-хв, розповісти про себе (розкриття себе як особистості, своїх 

захоплень, хобі, проведення вільного часу). Форма одежі – стилізований український 

костюм.  

Вимоги до конкурсанток:  тривалість показу – 2 хв., (обов`язковий відео - ролик про себе). 

Критерії оцінювання: реалізація художнього задуму, різноплановість захоплень, емоційність, 

вміння спілкуватись українською мовою, відкритість до глядачів, сценічна та акторська 

майстерність.  

 

2. «Родзинка». Демонстрація таланту в одному з видів мистецтв: хореографія, вокал, 

інструментальний жанр, оригінальний жанр, театральне мистецтво (художнє читання, 

декламування тощо). Форма одежі – відповідно до номеру. 

Вимоги до конкурсанток: тривалість номеру – 3-4 хв., фонограма у форматі МР-3 або на 

компакт-диску (можливе доповнення бек-вокалу, групи підтримки, танцювального 

колективу). 

Критерії оцінювання: артистичність, акторська майстерність, творча індивідуальність у 

вирішенні номеру, яскравість втілення, сценічний костюм. 

 

3. «Інтелектуальний». Конкурсантки виконують завдання за допомогою своїх 

однокласників (завдання уточнюються під час підготовки конкурсу). 

Вимоги до конкурсанток: тривалість виступу – до 2-3 хв. 

Критерії оцінювання:  креативна подача номеру. 

 

4. «Дефіле у шкільній формі». Загальна хореографічна постановка. 

Вимоги до конкурсанток: шкільна форма (білі гольфи, фартушок, банти) та дзвінок 

обов’язково! 

Критерії оцінювання: витриманий «шкільний» стиль, естетичність. 

 

УВАГА! Конкурсні завдання під час підготовки конкурсу оргкомітетом 

можуть бути змінені! 

 

V. Номінації та нагородження. 

До складу журі та оргкомітету  входять представники управлінь міської ради, фахівці з 

хореографії, вокалу, режисури, фотографи, стилісти та представники ЗМІ. 

Журі оцінює рівень підготовки учасниць. Оцінювання здійснюється за 5 ти-бальною 

системою. Переможниця конкурсу визначається найбільшою сумою балів. 

Члени журі мають право на вручення особистого призу будь-якій учасниці.  

За результатами конкурсу присуджуються такі титули: 

«Шкільна красуня – 2018» 

«І Віце – Шкільна красуня – 2018» 

«ІІ Віце – Шкільна красуня – 2018» 

«Міс фото» 

«Міс глядацьких симпатій» 

«Міс Чарівність» 

«Міс Артистичність» 

 «Міс Оригінальність» 

«Міс Креативність» 

«Міс Інтелект» 



 

VІ. Фінансування. 

Фінансування міського конкурсу краси «Шкільна красуня – 2018» проводиться за рахунок 

коштів, які складаються з: 

- надходжень від державних органів влади та органів місцевого самоврядування; 

- надходжень від підприємств, установ, організацій у вигляді спонсорської підтримки; 

- коштів або іншого майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги чи добровільних пожертвувань.  

         

За додатковою інформацією з організаційних питань конкурсу звертатися за телефонами: 

(0382) 79-56-01, (068) 824-21-81 – Сергій Щербанюк, (098) 821-74-05 - Юлія Ковальчук. 

      

ОРГКОМІТЕТ 

 

 


