
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення ІІ міського конкурсу  

серед учнів початкових класів м. Хмельницький  

«МІНІ ПАН ТА ПАННОЧКА ВИШИВАНОЧКИ» – 2018» 

 

І. Загальні положення.  
Невичерпна творчість українського народу відобразилася у багатьох видах декоративно-

прикладного мистецтва, створених і вдосконалених за багато століть.  

Особливе місце серед них займає унікальний в художньому та утилітарному сенсі 

український національний одяг, який впевнено дозволяє ідентифікувати себе 

українцем.  

Україна є однією з небагатьох країн світу, яка зберегла свій національний одяг, який можна 

дуже легко і вдало комбінувати із сучасним. 

 

Засновниками конкурсу «МІНІ ПАН ТА ПАННОЧКА ВИШИВАНОЧКИ»  (надалі - 

конкурс) 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. 

Враховуючи актуальність теми, метою конкурсу є: 

- відродження національних традицій, виховання любові і бережливого ставлення до 

спадщини українського народу;  

- збереження і використання вишиванки як унікального феномену культурного 

надбання українського народу; 

-  виховання молодого покоління та поширення культурних традицій в Україні;  

- виявлення та підтримка талановитих дітей молодшого шкільного віку. 

 

ІІІ. Умови проведення. 

ІІ міський конкурс «Міні Пан та Панночка Вишиваночки» проводиться у 3 етапи: 

1-й етап – попередній відбір (з 05.04. до 15.04.2018р.) загальноосвітні навчальні заклади 

обирають учасників (1 пару від одного навчального закладу), які будуть представляти 

навчальний заклад у конкурсі  (даний етап навчальні заклади проводять самостійно;  

2-й етап – кастинг (20-21.04.2018р.) у приміщенні ХМБК відбувається співбесіда-кастинг з 

претендентами на участь у конкурсі представниками оргкомітету, які обирають 10 пар; 

3-й етап – конкурс (18.05.2018р.) проходить у приміщенні Хмельницького будинку 

культури. 



У конкурсі беруть участь виключно учні загальноосвітніх навчальних закладів                                  

м. Хмельницький, віком від 6 до 10 років. 

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

20.04. 2018р., а саме: 

 а)  заявка-анкета (форма додається); 

 б)  дві фото у парі, 1-ше фото – діти одягнуті у традиційний український одяг, 2-ге фото – 

діти одягнуті у стилізований сучасний одяг з елементами вишивки; обов`язково 

(портрет та повний зріст), розміром 13х19, роздруковані. 

 

ІV. Вимоги до конкурсантів.  

1. «Дефіле у стилізованому українському одязі». Загальна хореографічна постановка. 

Вимоги до конкурсантів: сучасний стилізований український одяг з елементами вишивки 

(будь-який одяг з вишивкою на розсуд батьків). 

Критерії оцінювання: витриманий сучасний та стилізований стиль одягу, естетичність. 

2. «Творчий конкурс». Творчий конкурс проводиться виключно у парі. 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 конкурсантів: тривалість номеру – 3-4 хв., фонограма у форматі МР 3 або на 

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

колективу). 

Критерії оцінювання: акторська майстерність, творча індивідуальність у вирішенні номеру, 

яскравість втілення, сценічний костюм. 

3. «Дефіле у традиційному українському одязі». Загальна хореографічна постановка. 

Вимоги до конкурсантів: традиційний український одяг (дівчатка: вишиті сорочки, плахти, 

віночки або стрічки тощо; хлопчики: вишиті сорочки, шаровари, чоботи тощо)  

Критерії оцінювання: витриманий «традиційний» стиль, естетичність. 

  

УВАГА! Конкурсні завдання під час підготовки конкурсу  

можуть бути змінені оргкомітетом! 

 

V. Номінації та нагородження. 

До складу журі та оргкомітету  входять представники управлінь міської ради, сфер бізнесу, 

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

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

системою. Переможці конкурсу визначаються найбільшою сумою балів. 

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

За результатами конкурсу присуджуються такі титули: 

«Міні Пан Вишиваночка – 2018» 

«Міні Панночка Вишиваночка – 2018» 

 

VІ. Фінансування. 

Фінансування міського конкурсу 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. 

Контактні особи: Сергій Щербанюк (068) 824-21-81, Юлія Ковальчук (098) 821-74-05. 

      

ОРГКОМІТЕТ 


