ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
м. Київ

Від “21” лютого 2012 р

№ 51

Про
проведення
І
Міської
профорієнтаційної гри «Мистецька
фортеця»
На виконання міської цільової програми «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»
(підпрограма ІІІ «Загальна середня освіта», напрям «Профільна школа»),
затвердженої рішенням Київради від 25.05.2011 № 196/5583, з метою
формування у підростаючого покоління патріотизму та духовності,
національної свідомості, позитивної мотивації до майбутнього вибору професії,
виховання художньо-естетичної культури, розкриття творчих здібностей
молоді,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити та провести в березні-квітні 2012 року І Міську Гру «Мистецька
фортеця» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва,
згідно з Умовами (додаток 1).
2. Затвердити склад міського оргкомітету (додаток 2) та журі Гри (додаток 3).
3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій забезпечити участь команд в І Міській профорієнтаційній грі
«Мистецька фортеця» згідно графіку (додаток 4).
4. Управлінню навчальних закладів Головного управління освіти і науки
(Руденко Г.В.) забезпечити проведення І Міської профорієнтаційної гри
«Мистецька фортеця» до 19 квітня 2012 року.
5. Відділу
матеріально-технічного
та
інформаційно-комп’ютерного
забезпечення (Баглай Ю.Г.) розмістити цей наказ на сайті Головного
управління освіти і науки.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника –
начальника управління навчальних закладів Головного управління освіти і
науки Руденко Г.В., начальників управлінь освіти районних в місті Києві
державних адміністрацій.
Начальник

В. Горюнова
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Додаток 1
до наказу Головного управління
освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 21.02.2012 № 51
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
І Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця»
Загальні положення
І Міська профорієнтаційна гра «Мистецька фортеця» проводиться
Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з управлінням освіти
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за ініціативи
спеціалізованої школи № 23 Деснянського району міста Києва.
Мета проведення І Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця»
Виявлення і підтримка талановитих, обдарованих учнів загальноосвітніх
навчальних закладів міста Києва, виховання самодостатньої особистості з
активною життєвою позицією, а саме:
професійна орієнтація з художньо-естетичного мистецтва;
оптимальне розкриття та розвиток особистісних художніх індивідуальних
якостей;
сприяння розширенню загального та художнього кругозору та практичне
ознайомлення з особливостями художньо-естетичної культури та
мистецтва;
подання та полегшення розуміння інформації професійної орієнтації за
рахунок індивідуального підходу, впливу на слухову та емоційну пам’ять;
забезпечення духовної єдності старшокласників культурно-мистецькими
засобами;
сприяння розвитку спостережливості, уваги, вольових якостей, уяви
творчої ініціативи, емоційної гнучкості та культури мовлення;
підтримка обдарованих талановитих учнів, надання їм можливості
виявити свою ерудицію, знання, творчі здібності;
формування в учнівської молоді позитивної мотивації до майбутнього
вибору професійної орієнтації;
виховання художньо-естетичної культури та мистецтва.

2

Учасники І Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця»
Учасниками І Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця» є учні
8-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, що виявили
здібності з художньо-естетичного мистецтва.
Порядок і терміни проведення І Міської профорієнтаційної гри «Мистецька
фортеця»
Гра проводиться у два тури.
І тур – відбірковий - березень-квітень 2012 року згідно графіку. Участь
беруть по 10-ть команд шкіл району. Склад команди – 7 осіб.
ІІ тур – фінал – 19 квітня 2012 року. Участь беруть команди, які посіли
призові (І місця) у відбірковому турі. Склад команди – 7 осіб.
Для організації проведення І та ІІ турів гри створюється відповідний
оргкомітет та журі.
Програма проведення І Міської профорієнтаційної гри
«Мистецька фортеця»
1. Гра побудована із використанням модульної системи навчання
операційний модуль.
2. Модульний блок: «Художньо-естетична культура та мистецтво».
3. Модульні елементи (станції):

–

3.1. «Джерело орфоепії»:
Час проведення – 20 хв.:
Майстер-клас з володіння словесною дією (10 хв.);
Виконання конкурсних завдань на володіння дикцією та голосом, мовною
постановкою (10 хв.).
Кількість балів-бонусів – 1-15.
3.2.«Імідж пластики»:
Час проведення – 20 хв.;
Майстер-клас з володіння руховою культурою (10 хв.);
Виконання конкурсних фізичних завдань на гнучкість, рухливість,
ритмічність, танцювальність та пластичність (10 хв.).
Кількість балів-бонусів – 1-15.
3.3. «Техніка мистецтва»:
Час проведення – 20 хв.;
Майстер-клас з володіння танцювальними вправами та комбінаціями (10
хв.);
Виконання конкурсних завдань з елементами народного, класичного,
сучасного, спортивного та естрадно-масового танцю (10 хв.).
Кількість балів-бонусів – 1-15.
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3.4. «Мистецтво музики»:
Час проведення – 20 хв.;
Майстер-клас з володіння вокальною імпровізацією (10 хв.);
Виконання конкурсних голосових завдань з елементами сучасної, класичної
та народної пісень (10 хв.).
Кількість балів-бонусів – 1-15.
3.5. «Художня асоціатива»:
Час проведення – 20 хв.;
Майстер-клас «Етюди» (10 хв.);
Виконання конкурсних завдань на асоціацію, пам’ять фізичних дій,
темпоритм, етюди (10 хв.).
Кількість балів-бонусів – 1-15.
Максимальна кількість балів-бонусів – 75.
Заявки на участь у І Міській профорієнтаційній грі
«Мистецька фортеця»
Кожна команда подає:
- для реєстрації у Грі іменну заявку, яка завіряється директором навчального
закладу та за 5 днів до участі в грі (згідно графіку) подає на електронну
адресу: sh232009@ukr.net. за формою: повна назва навчального закладу, ПІБ
членів команди, ПІБ керівника команди з контактним телефоном; (з
поміткою: « Мистецька фортеця»)
- для участі у Грі іменну заявку, яка завіряється директором навчального
закладу, в день проведення І туру Гри (згідно графіку) за місцем проведення
(спеціалізованої школи № 23, адреса: вул. Путивльська, за) та документи
щодо супроводу згідно чинного законодавства (наказ директора навчального
закладу).
Вимоги до учасників
1. Етичність викладання матеріалу та культура мовлення.
2. Оригінальний творчий підхід до виконання завдань гри.
3. Високий рівень знань, умінь та навичок із художньо-естетичної культури
та мистецтва.
4. Дотримання правил безпеки життєдіяльності та техніки безпеки.
5. Неухильне дотримання регламенту під час виконання завдань гри.
6. Вільне володіння державною мовою.
Підведення підсумків і нагородження переможців та учасників
І Міської гри «Мистецька фортеця»
Журі згідно із критеріями оцінювання за сумою балів в І Міській
профорієнтаційній грі «Мистецька фортеця» визначає переможця. Усі
учасники стають лауреатами І Міської профорієнтаційної гри «Мистецька
фортеця» та отримують пам’ятний сертифікат.
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Журі конкурсу визначає переможця Гри команду учасників, які набрали
найбільшу кількість балів-бонусів за результатами модульного елементу та
модульного блоку.
У фіналі Гри, яка відбудеться 19 квітня, призові І, ІІ, та ІІІ місця
розподіляються у відповідності набраних балів-бонусів. Переможець отримує
грамоти за номінаціями:
- кращий гравець модульного елементу (І-ІІІ місця);
- кращий гравець модульного блоку (І-ІІІ місця);
- краща команда Гри по станціям (І-ІІІ місця).
Контактні особи: секретар спеціалізованої школи № 23 Скуратовська Дар’я
Юріївна , тел. 513-40-54

Заступник начальника

Г. Руденко
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Додаток 2
до наказу Головного управління
освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 21.02.2012 № 51
Склад організаційного комітету
І Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця»
1. Руденко Ганна Василівна –

заступник
начальника
Головного
управління освіти і науки виконавчого
органу Київради (Київської міської
державної адміністрації)

2. Фіданян Олена Григорівна –

заступник
начальника
управління
навчальних закладів-начальник відділу
загальної середньої освіти та правового
захисту дітей Головного управління
освіти і науки виконавчого органу
Київради (Київської міської державної
адміністрації)

3. Шурко Олена Василівна –

начальник управління освіти Деснянської
районної в місті Києві державної
адміністрації

4. Постолюк Тамара Казимирівна – перший
заступник
начальника
управління освіти Деснянської районної
в місті Києві Державної адміністрації
5. Серба Галина Миколаївна -

директор науково – методичного центру
управління освіти Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації

6. Коровченко Євгеній Григорович –
доцент кафедри «Майстерності
актора
та
режисури»
Київського
Національного університету театру, кіно і
телебачення ім. К. Карого (за згодою)
7. Ігнатов Олександр Володимирович - директор спеціалізованої школи №
23 з поглибленим вивченням англійської
мови Деснянського району міста Києва

Начальник

В. Горюнова
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Додаток 3
до наказу Головного управління
освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 21.02.2012 № 51
Склад міського журі
І Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця»
Голова журі:
1. Яблонська Галина Гелярівна – актриса національного Академічного
драматичного театру ім. Івана Франка,
народна артистка України (за згодою)
Заступник голови журі:
2. Постолюк Тамара Казимирівна – перший
заступник
начальника
управління освіти Деснянської районної
в м. Києві Державної адміністрації
Члени журі:
3. Коровченко Євгеній Григорович –
доцент кафедри «Майстерності
актора
та
режисури»
Київського
Національного університету театру, кіно і
телебачення ім. К. Карого (за згодою)
4. Ільченко Петро Іванович -

режисер-постановник
національного
Академічного драматичного театру. ім.
Івана Франка, заслужений діяч мистецтв,
професор (за згодою)

5. Неволов Василь Васильович -

письменник,
кандидат
мистецтвознавства,
професор,
Заслужений діяч мистецтв України, член
спілки письменників України (за згодою)

6. Ліховий Ігор Дмитрович -

Заслужений працівник культури України
(за згодою)

7. Курицин Борис Олександрович - керівник літературної та інформаційноаналітичної
служби
Національного
театру Російської драми ім. Лесі
Українки (за згодою)
Заступник начальника

Г. Руденко
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Додаток 4
до наказу Головного управління
освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 21.02.2012 № 51

Графік проведення
I Міської профорієнтаційної гри
« Мистецька фортеця»
12 березня 2012 року
13 березня 2012 року
14 березня 2012 року
15 березня 2012 року
16 березня 2012 року
19 березня 2012 року
20 березня 2012 року
21 березня 2012 року
22 березня 2012 року
23 березня 2012 року

Деснянський район
Голосіївський район
Дарницький район
Оболонський район
Печерський район
Дніпровський район
Святошинський район
Подільський район
Солом’янський район
Шевченківський район

Місце проведення Гри : Деснянський район, Спеціалізована школа № 23,
вул.. Путивльська, 35.
Початок Гри : 15:00.
До школи можна дістатися: ст. м. Лісова, зупинка автобуса № 11 (яка
знаходиться напроти будівлі «Бліц Інфо»),
за графіком : 14:20 та 14:40.

Заступник начальника

Г. Руденко
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