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Начальникам управлiнь та вiддiлiв
освiти райдержадмiнiстрацiй,
виконавчих KoMiTeTiB мiських рад
MicT обласного значення, мiських,
селищнихо сiльських рад
об'сднаних територiальних громад
Про проведення обласного чемпiонату
шкiльних команд клубiв веселих
та найкмiтливiших сезону
2020 12021, навчального року

'

Вiдповiдно до спiльного нак€Lзу MiHicTepcTBa УкраiЪи у справах ciM'T,
молодi та спорту, MiHicTepcTBa культури i туризму Украiни та MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 12 травня 2009 року Ng 1576122lЗ92 <Про
затвердження положень про чемпiонати та фестивалi Клубу веселих та
найкмiтливiших>>, плану роботи управлiння освiти i науки Кiровоградськоi
обласноi державноТ адмiнiстрацii на 2020 piK на базi комунального

позашкiльного навчЕtльного закладу <КiровоградськиЙ обласниЙ центр дитячоi
та юнацькоi творчостi> вiдбудеться обласниЙ чемпiонат шкiльних команд КВН
сезону 202012021 навчального року (далi
Чемпiонат). Умови та Порядок
проведення Чемпiонату додаються.
Просимо поширити вищез€вначену iнформацiю серед педагогiчних
колективiв та сприяти ylacTi команд закладiв освiти у Чемпiонатi.

-

,Щодаток: на 7 арк. в 1прим.

Засryпник начальника управлiн
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Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя
Управлiння освiти i науки
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Додаток

1

до листа управлiння

освiти
науки облдержадмiнiстрацii
жовтня 2020 року Nч

умови

проведення обласного чемпiонаry шкiльнпх команд
клубiв веселих та найкмiтливiших
I. Загальнi положення

визначають порядок проведення чемпlонату шкlльних
команд клубiв веселих та найкмiтливiших (далi - Чемпiонат).
|.2. Чемпiонат проводиться щорiчно з метою розвитку дитячого та

1.1.

цi умови

руху квн в областi, створення умов для

творчого,
iнтелектУztльногО i духовнОго розвиТку лiтей та моJIодi, виявлення талановитих,
обдарованих, творчих особистостей, патрiотичного, мор€tльного та естетичного
виховання дiтей та молодi, органiзацii ix змiстовного дозвiлля.
1.3. Основними завданнями Чемпiонату с:
пошук, розвиток i пiдтримка тЕLJIановитих, обдарованих дiтей;
виховання дiтей та пiдлiткiв на кращих традицiях укратнського ryмору;
органiзацiя змiстовного дозвiлля, створення сприятливих умов для
рейiзацiТ творчого потенцiалу учнiвськоi молодi;
визначення кращих команд-гумористiв КiровоградськоТ областi;

молодiжного

II. Учасники Чемпiонаry

2.|. в обласному чемпiонатi квН беруть участь командИ

середньоi, професiйноi (професiйно-технiчноi)
переможцi районних етапiв чемпiонатiв квн,

свiтловодська, Олександрii, Знам'янки

та

загЕUIьноl

позашкiльноi освiтИ

отг,

та

MicT Кропивницького,
команда комун€tльного

позашкiЛьногО навчаJIьНого закладу кКiрОвоградсЬкий обласний центр дитячоТ
та юнацькоi творчостi>.
2.2. Склад *о*u"д, - до 15 осiб (дiти шкiльного BiKy та учнiвська молодь
мати при собi
до 18 poKiB вкJIючно) та 2 тренери. Кожен член команди повинен
копiю^ свiдоцтва про народження або паспорту, затверджену керiвником
закладу освlти.

III. Органiзацiйний KoMiTeT
3.1.,Щля органiзацiТ та проведення Чемпiонату створюеться
органiзацiйний KoMiTeT.
З.2. Що складу органiзацiйного KoMiTeTy входять: голова, заступниК
голови оргкомiт.rу iu його члени, якi е представниками управлiння освiти i

науки liiро"оrрадськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,

комун€tльного

позашкiЛьногО навчЕtлъНого закJIаду <Кiровоградський обласний центр дитячоi
та юнацькоi творчостi>>, громадських органiзацiй (за згодою).
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3.3. Що участi в органiзацiT та проведеннi обласного чемпiонату КВН
оргкомiтет мае право з€шrIати незалежних експертiв, громадськi та iншi
органiзацii, пiдприемства, установи, якi виявили бажання надати фiнансову або
ч
матерiальну допомогу для його проведення.
3.4. Очолюе органiзацiйний KoMiTeT Голова.
Голова органiзацiйного KoMiTeTy:
розподiляе повноваження членiв органiзацiйного KoMiTeTy;
керуе роботою з органiзацii та проведення Чемпiонату.
З.5. Члени органiзацiйного KoMiTeTy:
здiйснюють органiзацiйну роботу щодо проведення Чемпiонаry;
забезпечують порядок проведення Чемпiонату;
оформлюють документацiю щодо проведення Чемпiонату та пiдбиття його
пiдсумкiв;
надають матерiали для висвiтлення результатiв Чемпiонату в засобах
масовоi iнформацii;
вiдповiдаютъ за зберiгання документiв та матерiалiв.

IV. Порядок i строки проведення Чемпiонаry

4.1. Чемпiонат проводиться у три етапи:
I тур - вiдбiрний (заочний) етап - листопад2020 року;
_ пiвфiнал (очний або у форматi онлайн) - лютий 2021року;
, II тур
III ryр _ фiнал (очний або у форматi онлайн) _ KBiTeHb 2021l року.

4.2.

оргкомiтету: заявку
Щля участi в першому Typi необхiдно надiслати до

на участъ за формою згiдно з додатком до Умов, 1 примiрник конкурсного
виступу (в друкованому або електронному BapiaHTi) до 10 листопада2020 року
3u uдрi.ою: 2500б, м. Кропивницький, вул. Шульгiних, З6, Кiровоградський
обласний Lцют, e-mail: ocdut@ukr.net : тел. (0522) з5-|2-86, 35_ 12-89.
4.з. З метою запобiгання використання матерiалу iнших команд Квн Bcix
piBHiB, жартiв, якi не вiдповiдають BiKy учасникiв та порушуrоть етичнi норми,
yci TeKcTpL виступiв команд пiдлягають редактурi. Жарти виключенi з програми
на сценi не
редакторами з числа нез€Lлежних експертiв, До демонстрацiт
допускаються.
4.4. Переможцi першого (вiдбiркового) етапу беруть участь

у

змаганнях
другого (пъфiнального) етапу, переможцi другого (пiвфiнального) етапу,
беруть участь у третьому (фiнальному) етапi Чемпiонату,

V. Програма та формат проведення Фестивалю,
5.1. Конкурсна програма Чемпiонату формуеться щорiчно з урахуванням
теми i може включати рiзнi конкурси гумористичного характеру: привiтання,
музичне домашне завдання, розминка, ШТЕМ, вiдеоозвгIення, ryмористичнi
есrралнi дiйства, демонстрацiю командами логiчно пов'язаних мiж собою
тощо.
жартiв,
- мiнiатюр, пiсенних пародiйпроводиться
в очнiй формi, Але у окремих
5.2. Чемпiонат, яК правило,
випадках може бути проведений в заочному чи у онлайн форматi,
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Оцiнювання та судлiвство
б.1. Суддiвство iгор обласного чемпiонаry шкiльних команд Квн сезону
2o20l2o21 навчального року здiйснюе журi з представникiв оргкомiтету та
б.

експертiв У напрямку квн у кiлькостi не,цлtенше 5 осiб.
6.2. Журi заJIишае за собою право знiмати бали за виступ команд,
KoHKypcHi програми яких базуютъся на ((чужию> жартах та/або перевицtуIоть
встановлений регламент. За перевищення часу на кожну хвилину знiмаеться по
1 балу.
Члени журi оцiнюють виступи команд за кожен конкурс оцiнками вiд 1 до
максим€Lльна оцiнка) З
мiнiмальна оцiнка, 5
5 баrriв(де 1
врахуванням таких критерiiв
1. Авторство реприз та ryмор
2. Розкриття теми, оригiнальнiсть
3. ,.Щодержання командного жанру
4. Логiка мови, дикцiя
5. Авторська та виконавська майстернiсть
6. Художнiй piBeHb виконання, сценiчна культура
7. ,Щотримання регламенту часу

нез€шежних

балiв

бал

:

i

рiшення журi за результатами кожного туру гри
оформляються протокольно. У разi виникнення конфлiкту iHTepeciB у ходi гри,
кьманда може подати апеляцii, якi мають бути розглянутi не пiзнiше
6.3.

Оцiнки

оголошення результату. .Що складу апеляцiйного журi входять: голова iгрового
журi, представник органiзацiйного KoMiTeTy, незЕUIежний громадський експерт.
,льтати оцiнювання членами
за схемою
асистент заносить у п

б.4.

Пiдсумки етапу визначаються

за

вiдповiдають заг€Lпьнiй cxeMi чемпiонаry сезону.

регламентом проведення

Визначення переможцiв i нагородження
переможцi та призери обласного чемпiонату шкiльних команд квн сезону
202Ol2O21 навчального року нагороджуються за рiшенням оргкомiтету
дипломом та призом комунztльного позашкiльного навч€lльного закJIаду
<кiровоградський обласний центр дитячоi та юнацькоi творчостi>.

- Мироненко Людмила СергiiЪна,
.Щовiдки за телефоном: (099) 91_84-781
методист комун€tльного позашкiльного навчсtльного закладу <Кiровоградський
обласний центр дитячоi та юнацькоi творчостi>>.

.Щодаток до

Умов

проведення Чемпiонату

зАявкА

\

на участь у обласному чемпiонатi
шкiльних команд КВН сезону 202012021 навчального року
1.

Назва команди

2. Заклад освiти:
Повна н€вва
Електронна адреса
3.

Список

асникiв команди

Прiзвище, iм'я, по батьковi дитини

4.

Керiвник команди
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

Посада

Контактний телефон
Електронна адреса
Заявка та сценарiй виступу обов'язково завiряються керiвником органiзацii,
яка направляе команду для участi в обласному чемпiонатi шкiльних команд
КВН 202012021 навчального року

[аною заявкою ми погоджусмось дотримуватись ycix Умов участi у

чемпiонатi та зобовоязусмось надiслати органiзаторам сценарii кожного
виступу за 5 днiв до наступного етапу даного сезону,

.Щодаток 2

до листа управлiння освiти i
науки облдержадмiнiстрацii
жовтня 2020року J\b

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
обласного чемпiонаry шкiльних команд КВН
сезону 202012021 навчального року

Загальна тема чемпiонаry КВН - <<Спортивний сезон>
1

тур

(Вidбiрковuй еmап)
TepMiH проведення : листопад 2020 року.
Подача заявок: до 10 листопада2020 року.
Форма проведення: заочна.

Конкурсна програма
I конкурс: вiдео-вiзитка.
Тема: <Фiзкульт - привiт!>

Змiст: ГумориСтичне естрадне дiйство, яке передбачае
командами логiчно пов'язаних

мiж

демонстрацiю
собою жартiв, мiнiатюр, пiсенних,

хореографiчних пародiй на задану тему.
Тривалiсть виступу: до 5 хвилин.
оцiнювання: згiдно пункту <оцiнювання та суддiвство).

II конкурс - iгрове вiдео у стилi <TiK-ToK>.
Тема: кТанцюють Bci>.
Змiст: команда знiмае iгрове вiдеО у стилi <<TiK-ToK) на задану тему, де один,
декiлька або Bci члени команди танцюють у комiчнiй формi.
Тривалiсть вiдео: до 1 хвилини.
оцiнювання: згiдно пункту коцiнювання та суддiвство).
примiтка: по завершенню вiдбiркового туру, кожна команда, яка пройшла у
пiвбiнал, шляхом жеребкування отримуе iндивiдуальну тему (види спорry), з
якою працюватиме у наступному тур1.
2

тур

(Пiвфiнальна zpa)
TepMiH проведення: лютий 202| року.
Подача заявок: пiдтвердження участi за 5 днiв до туру.
учасники: команди - переможцi вiдбiркового туру,
Форма проведення: заочна/онлайн

Конкурсна програма
I конкурс: вiльний стиль.
Тема: <Види спорту).

2

змiст: команда мае продемонструвати ryмористично-естрадне дiйство, яке

iз

використанням логiчно пов'язаних мiж
собою жартiв та мiнiатюр, пiсенних пародiй тощо на задану тему. Форма

передбачае презентацiю команд
виступу

-

довiльна.

,ч

Тривалiсть виступу: до 8 хв.
Оцiнювання: згiдно пункту <<Оцiнювання та суддiвство)>.
II конкурс - озвучування
Тема: <<Коментатор>)
Змiст: команда обирае 2-хвилинний фрагмент з будь-якого фiльму, клiпу,
мультфiльму, телепередачi i замiнюе оригiнальну озвучування на авторське.
Тривалiсть виступу: до 2 хвилин.
Оцiпювання: згiдно пункту кОцiнювання та суддiвство).
3 ,ур
(Фiнал)

TepMiH проведення: KBiTeHb 2021- року.
Подача заявок: пiдтвердження участi за 5 днiв до туру.
Учасники: у фiналi беруть участь 4 команди, якi мають найвищий рейтинг за
можуть
результатами пiвфiнальноi гри. Додатковi команди учасники фiналу
буr" за рiшенням журi i погодженням з представником оргкомiтету.
Форма проведення: очна/онлайн
Конкурсна програма
I конкурс - привiтання.
Тема: кШвидше, вище, сильнiше!>

Змiст: ryмористичне естрадне дiйство, яке

передбачае демонстрацiю
командами логiчно пов'язаних мiж собою жартiв, мiнiатюр, пiсенних пародiй
на задану тему.

Тривалiсть виступу: до 5 хвилин.
оцiнювання: згiдно пункту коцiнювання та суддiвство).
II конкурс - зворотна розминка.
Тема: довiльна.
змiст: зворотна розминка буле проходити у формi <вiдповiдь-запитання).
члени журi заздалегiдь готують вiдповiдi на довiльну тематику, завдання
команд: придумати запитання до озвученоi вiдповiдi в гумористичнiй формi,
Тривалiсть виступу: до 15 хвилин.
оцiнювання: згiдно пункту коцiнювання та суддiвство).
ШI

- конкурс капiтанiв.

Тема: к Як би я був....> (спортсменом в якомусь видi спорry).
Змiст: пiд час ,rururr" капiтани команд квН перебувають одночасно на сценi
та по черзi виконують монологи на задану тему.
Тривалiсть виступу: до 3 хвипин.
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Оцiнювання: згiдно пункту

IY конкурс

-

<<Оцiнювання та суддiвство).

домашне завдання.
Тема: <<Свое спортивне шоу)
змiст: конкурсний музично-ryмористичний виступ, в основу якого покладено
сюжет на задану тему з гумористичними вок€UIьними та хореоГрафiчними
фрагментами, де команда вигадуе i презентуе свое спортивне шоу.
Тривалiсть виступу: до 4 хвилин.
Оцiнювання: згiдно пункту <<Оцiнювання та суддiвство).
,ч

t

