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Положення 

фестивалю-вебконкурсу  «Новорічно-різдвяна мозаїка»  

 серед членів профспілки працівників освіти і науки області 

 

 Загальні положення: 

1.1. Це Положення регулює порядок проведення та визначення переможців 

фестивалю-вебконкурсу «Новорічно-різдвяна мозаїка» серед членів профспілки 

працівників освіти і науки області (Далі — конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться з метою розвитку українського аматорського 

мистецтва, відтворення, популяризації та збереження народних звичаїв, свят, 

традицій та обрядів, сприяння розширенню мистецько-художнього світогляду 

учасників, збагачення їх духовності, встановлення творчих стосунків між 

творчими колективами освітян.  

 

II. Порядок проведення конкурсу 

 

2.1. Організаторами конкурсу є обком Профспілки працівників освіти і науки 

України та обласний Будинок учителя.  

2.2. У конкурсі беруть участь члени Профспілки працівників освіти і науки 

області. 

2.3. Конкурс проводиться з 02 грудня по 6 січня 2021 року.  

2.4. Для участі конкурсанти мають: 

 2.4.1. Оприлюднити загальнодоступне відео одного номера (щедрівка, 

колядка, новорічна пісня, новорічний вірш, у виконанні соліста, дуету, тріо, 

ансамблю чи ін. колективу (на вибір) у соціальних 

мережах Facebook  чи  Instagram  з хештегом #Новорічнамозаїка2022  

 2.4.2. Заповнити форму за покликанням: 

https://pon.ck.ua/novorichna-mozaika-register до 23:59 5 січня 2022 року.   

 Особи, які не заповнили форму за тих чи інших обставин до 23:59 05 

січня 2022 року, не вважатимуться учасниками конкурсу!  

 

         2.5 Вимоги до відеозаписів виступів: 

- тривалість номерів до 5 хвилин; 

- постановка номерів та зйомка відеозаписів відбулася протягом 2020-

https://pon.ck.ua/novorichna-mozaika-register


2021рр.; 

- якість відео — достатня для оцінювання виступу; 

- забороняється використовувати відеоефекти та комбіновані методи 

зйомки; 

- у номінації вокал допускається фонограма з використанням бек-вокалу, 

проте не допускається DOUBLE вокал (інструментальне або голосове дублювання 

основної партії); 

- критерії по звуку — комфортне звучання, чутно вимов, тексти та звуковий 

супровід. 

ІІІ. Визначення та нагородження переможців 

3.1. Конкурсна програма оцінюється за номінаціями: 

1. Колядки, щедрівки, посівалки в народних традиціях; 

2. Новорічно-різдвяні естрадні пісні; 

3. Новорічно-різдвяна поезія. 

3.2. Виступи учасників оцінюється за творчими критеріями: 

- яскраве втілення новорічно-різдвяної тематики; 

- оригінальність виконання твору; 

- дотримання сценічного образу. 

3.3. Журі переглядає виступи з 06.01 по 12.01.2022 року і приймає рішення 

про визначення по одному переможцю у номінаціях. Також визначаються по 

одному переможцю у номінаціях за кількістю вподобань під відео. 

Підсумки конкурсу оголошуються 13 січня 2022 року. 

3.4. Переможець конкурсу в кожній номінації за рішенням журі 

нагороджується дипломом обласного комітету Профспілки працівників освіти і 

науки України та грошовою винагородою  в сумі 1000 грн. 

3.5. Переможець конкурсу в кожній номінації за кількістю вподобань під 

відео нагороджується грошовою винагородою в сумі 500 грн. 
 


