
Додаток 1 
до наказу управління освіти і  

науки облдержадміністрації 
_______________ № ______ 

 
 

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Начальник управління освіти  
і науки облдержадміністрації  

_______________Б. Чортик  
 

 
 

УМОВИ 
 проведення І обласного зльоту  

творчо обдарованої молоді 
“Лиш в творчості – життя достойна суть” 

 
 

Організаторами зльоту є управління освіти і науки облдержадміністрації,        
Чернівецький обласний центр естетичного виховання “Юність Буковини”. 

Зліт проводиться в Чернівецькому обласному центрі естетичного       
виховання “Юність Буковини” 21-22 березня 2005 р.  

 
 

І.  Мета і завдання зльоту 
І обласний зліт творчо обдарованої молоді має на меті зміцнення дружніх           

стосунків творчо обдарованої учнівської молоді; прилучення юнацтва до        
високого мистецтва; створення умов для розвитку творчої особистості        
обдарованих дітей та педагогів; обмін педагогічним досвідом. 

Для досягнення цієї мети І обласний зліт: 
– використовує засоби масової інформації для пропаганди та інформування        

громадськості міста і області про свою роботу; 
– проводить концертні програми, показові виступи та виставки.  

 
 

ІІ. Учасники зльоту 
Учасниками І обласного зльоту є творчо обдаровані окремі виконавці –          

вихованці позашкільних навчальних закладів освіти області віком від 13 до 17           
років.  

 
ІІІ. Умови зльоту 

  І обласний зліт творчо обдарованої молоді проводиться за жанрами: 
– вокальне мистецтво; 
– інструментальне мистецтво; 
– хореографічне мистецтво; 



– літературне мистецтво; 
– образотворче мистецтво; 
– декоративно-ужиткове мистецтво. 

 
ІV.  Програма зльоту 

Програма І обласного зльоту творчо обдарованої молоді розрахована на 2 
дні: 
21.03.2005 року –  урочисте відкриття зльоту; 

– конференція; 
– виставка; 
– екскурсії по місту; 
– вечір знайомств. 

22.03.2005 року –  творчі майстерні за жанрами; 
–  круглий стіл;  
–  закриття зльоту, Гала-концерт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 Додаток 1 
до листа управління освіти і  
науки облдержадміністрації 
_______________ № ______ 

 
 

Рекомендації  
щодо організації та участі  

у І обласному зльоті творчо обдарованої молоді 
 

1. Для оперативного поширення інформації про І обласний зліт творчо          
обдарованої молоді необхідно: 

– провести обговорення Положення в педагогічних колективах      
позашкільних навчальних закладів освіти; 

– провести засідання районного методоб’єднання для вибору делегатів       
зльоту; 

2.  Для участі у зльоті необхідно підготувати наступну документацію: 
– анкета делегата зльоту; 
– 2 фото делегата зльоту (розмір 6х9); 
– стислі відомості про творчі досягнення делегата; 
– тези доповіді на конференцію за вибраною темою (на електронних         

носіях). 
3.  Для роботи в творчих майстернях необхідно: 

– вокалістам підготувати для виконання 1 твір, супровід довільний         
(а капела, інструмент або фонограма); 

– інструменталістам підготувати для виконання 1 твір; 
– композиторам підготувати для виконання 1 твір (а також подати від 2 до 5             

академічних творів, роздрукованих або чітко написаних чорною тушшю у         
2 примірниках); 

– поетам та прозаїкам підготувати до читання по 1 твору (а також подати            
від 3 до 5 творів друкованим текстом у 2 примірниках); 

– художникам та майстрам декоративно-прикладного мистецтва     
підготувати для участі у виставці по 10 творів (виробів), а також вміти            
продемонструвати свою майстерність у творчій майстерні; 

– окремому виконавцю хореографічного колективу підготувати 1 сольний       
танець. 
Всі подані роботи мають бути чітко підписані: назва, прізвище, ім’я, вік           

автора, назва установи, де навчається, прізвище керівника.  
4. До участі у зльоті від кожного району запрошується делегація у складі 8            

осіб (соліст-вокаліст, соліст-інструменталіст, поет, прозаїк, композитор,      
соліст хореографічного колективу, художник, майстер     
декоративно-прикладного мистецтва). 

5. Очолює делегацію керівник групи.  
 



Всі матеріали подати до 1 лютого 2005 року за адресою: м. Чернівці,            
вул. Червоноармійська, 5, ЧОЦЕВ „Юність Буковини”, кабінет № 25,         
Александровська Г.Г., тел. 55-17-09, 55-05-00.  


