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Н А К А З

13.02.2015                                                                                                          № 52

Про підсумки проведення районного
огляду-конкурсу художньої самодіяльності 
«Юні дарування» серед учнів загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладів і музичних 
гуртків у 2014/2015 навчальному році 


На виконання річного плану роботи управління освіти адміністрації Київського   району  на   2015   рік,   Комплексної   програми    розвитку   освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, відповідно до наказу управління освіти адміністрації Київського району від 06.01.2015 № 9 «Про організацію та проведення районного огляду-конкурсу художньої самодіяльності «Юні дарування» серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів і музичних гуртків у 2014/2015 навчальному році», з метою виявлення обдарованих дітей та розповсюдження досвіду роботи кращих хореографічних колективів, вокальних та вокально-інструментальних ансамблів шкіл з 05.02.2015 по 12.02.2015 було проведено  районний огляд-конкурс художньої самодіяльності згідно з Положенням районного огляду-конкурсу «Юні дарування» відповідно до затвердженого графіку. У конкурсі взяли участь 490 учнів із 23 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної та приватної форм власності та Центру дитячої та юнацької творчості № 3 в  номінаціях: «Вокалісти», «Інструменталісти»» та «Хореографічні колективи». Учні Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36, спеціалізованої економіко-правової школи ХГУ «НУА», Харківського приватного НВК I-III ступенів «Гімназія Очаг», Харківського приватного НВК «Старт-школа», Харківської приватної загальноосвітньої школи I-III ступенів «Лєствіца», Харківського навчально-виховного комплексу «МИР» не взяли участь у конкурсі.
Журі конкурсу відзначило відповідальне ставлення адміністрації навчальних закладів до участі дітей в огляді-конкурсі: усі заявки були надані своєчасно, колективи прибували на конкурс відповідно до графіку, мали естетичний зовнішній вигляд. Керівники ХГ № 1 (Григор’єва Т.В.), ХЛ № 107 (Ведяєва О.В.), ХСШ № 133 «Ліцей мистецтв» (Савіцька І.Ю.), ХЗОШ № 158 (Назарова О.В.) створили належні умови для проведення районного огляду-конкурсу. За підсумками журі були визначені переможці в номінаціях. На підставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити переможців районного огляду-конкурсу художньої самодіяльності «Юні дарування» грамотами управління освіти адміністрації Київського району, пам’ятними статуетками та солодощами ( додаток 1).
                  18.02.2015
2. Методисту методичного центру Снурниковій І.О.:
2.1. Довести інформацію про результати конкурсу-огляду художньої самодіяльності «Юні дарування» до керівників навчальних закладів.
        До 17.02.2015 
2.2. Забезпечити участь переможців огляду-конкурсу «Юні дарування» в заключному гала-концерті.
                18.02.2015
3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності:
3.1. Проаналізувати підсумки конкурсу «Юні дарування» та довести інформацію до педагогічних колективів та учнів підпорядкованих навчальних закладів.
									   Лютий 2015 року
3.2. Активізувати діяльність вчителів музичного мистецтва та керівників музичних гуртків щодо виявлення та підтримки здібних і обдарованих дітей у навчальних закладах.
							    Впродовж навчального року
4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Ричковій Л.В. (Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 36), Русаковій В.В. (Спеціалізована економіко-правова школа ХГУ «НУА»), Медрешу Є.В. (Харківський приватний НВК I-III ступенів «Гімназія Очаг»), Потягайло Л.І. (Харківський приватний НВК «Старт-школа»), Миколаєнку Ф.Ф. (Харківська приватна загальноосвітня школа I-III ступенів «Лєствіца»), Павіченко Ю.В. (Харківський навчально-виховний комплекс «МИР») проаналізувати причини відсутності дітей на огляді-конкурсі та організувати роботу щодо виявлення здібних і обдарованих дітей художньо-естетичного напрямку та сприяти їх участі у конкурсі «Юні дарування» у 2015/2016 навчальному році.
							    Впродовж навчального року
6. Завідувачу  лабораторії  комп’ютерних  технологій  навчання Короп Ю.В. розмістити цей наказ на сайті управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради
        До 19.02.2015
7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора методичного центру Настенко І.В.


Начальник управління                                                              Т.В.  Куценко 


З наказом ознайомлені:

Настенко І.В.
Короп Ю.В.
Снурникова І.О.
Ведяєва О.В.
Григор’єва Т.В.
Назарова О.В.
Савіцька І.Ю.





Снурникова




















Додаток № 1 
до наказу  управління освіти                                                                                                                                                                                         адміністрації Київського району
від 13.02.2015 № 52

Список переможців районного огляду-конкурсу«Юні дарування»
у номінації «Хореографічні колективи», молодша вікова категорія
Назва хореографічного колективу
ЗНЗ
Місце
Зразковий ансамбль бального танцю «Натхнення»
ХСШ № 62
І
Театр танцю «Асорті»
ХСШ № 62
ІІ
Танцювальний колектив «Континент»
ХЗОШ № 158
ІІ
Театр танцю «Ритм»
ХЗОШ № 5
ІІІ
Танцювальний дует «Зіронька»
ХЛ № 107
ІІІ
Хореографічний колектив «ЮКС»
ХСШ № 16
ІІІ 
Хореографічний колектив «Бегемот»
ХЗОШ № 100
ІІІ


Список переможців районного огляду-конкурсу«Юні дарування»
у номінації «Хореографічні колективи», старша вікова категорія
Назва хореографічного колективу
ЗНЗ
Місце
Зразковий ансамбль бального танцю «Натхнення»	
ХСШ № 62
І 
Танцювальний дует 
ХЛ № 107
ІІ
Танцювальний колектив «Арабеск»
ХГ № 55
ІІІ

Список переможців районного огляду-конкурсу«Юні дарування»
у номінації «Вокальні ансамблі», молодша вікова категорія

Назва вокального колективу
ЗНЗ
Місце
Вокальний  ансамбль «Бон віраж»
ХСШ № 133 
«Ліцей мистецтв»
І
Тріо «СМАЙЛ»
ХЗОШ № 165
ІІ
Вокальний ансамбль «Музичні краплинки»
ХГ № 172
ІІ
Вокальний ансамбль «Сестри Ходаковські»

ХЛ № 107
ІІІ
Вокальний ансамбль «Веселка»
ХЗОШ № 5
ІІІ
Вокальний ансамбль «МІЛАШКИ»
ХЗОШ № 165
ІІІ 

Список переможців районного огляду-конкурсу«Юні дарування»
у номінації «Вокальні ансамблі», старша вікова категорія
Назва хорового колективу
ЗНЗ
Місце
Вокальний ансамбль «Калинонька»
ХПЛ № 4
І 
Вокальний ансамбль
«Обрій»
ЦДЮТ № 3
ІІ
Вокальний ансамбль «ЮКС»
ХСШ № 16
ІІІ

Список переможців районного огляду-конкурсу«Юні дарування»
у номінації «Інструменталісти», молодша вікова категорія
Назва хорового колективу
ЗНЗ
Місце
Баздирєва Марина
ХСШ № 133 
«Ліцей мистецтв»
І 
Познянський Петро
ХГ № 1
ІІ
Гонтар Анастасія
ХСШ № 134
ІІІ
Коломоєць Олександр
ХГ № 172
ІІІ
Махно Алеся
ЦДЮТ № 3
ІІІ

Список переможців районного огляду-конкурсу«Юні дарування»
у номінації «Інструменталісти», старша вікова категорія
Назва хорового колективу
ЗНЗ
Місце
Інструментальний ансамбль «Сонячне коло»
ХСШ № 133 
«Ліцей мистецтв»
І 
Саліонович Софія
ХСШ № 166
І
Колектив «Школа барабанщиць»
ХСШ № 166
І
Інструментальний дует «Сестри Ходаковські»
ХЛ № 107
ІІ
Ансамбль «Віночок»
ХЗОШ № 96
ІІ
Ансамбль ложкарів «Веселка»
ХЗОШ № 164
ІІІ
Фортепіанний дует
ХЗОШ № 165
ІІІ



Номінації

Назва хорового колективу
ЗНЗ

Ансамбль бандуристів «Сяйво»
ХСШ № 133 
«Ліцей мистецтв»
«Струни душі»
Назаренко Олег
ХСШ № 133 
«Ліцей мистецтв»
«Шляхи до мрії»
Шумовий оркестр «Хаверім»
ХСШ № 170
«Срібні передзвони»
Квінтет домристів
ЦДЮТ № 3
«Струни душі»
Жоров Антон
ХЗОШ № 110
«Шляхи до мрії»
Щербак Віталій
ЦДЮТ № 3
«Перші кроки до мрії»
Вокальний квінтет «Модниці»
ХСШ № 134
«Відтворення образу»
Вокальний ансамбль
«Музичні барви»
ХЗОШ № 158
«Натхнення й талант»
Дует  «Дзвіночки»
ХСШ № 166 «Вертикаль»
«Перші кроки на сцені»
Хореографічний колектив «Сяйво»
ХЗОШ № 37
«Найкращий дебют 2015 року»
Хореографічний колектив «Грація»
ХЗОШ № 110
«Найкращий дебют 2015 року»
Хореографічний колектив «Профітрольки»
ХПЛ «Професіонал»
«За відповідність стилю Street dance show»
Хореографічний колектив «Вікторія»
ХЗОШ № 164
«Сучасний спортивний танок»
Хореографічний колектив «Олімп»
ХЗОШ № 164
«Сучасний спортивний танок»




