
П Р О Е К Т 

 

Про проведення обласного конкурсу 

молодіжного гумору  «ГуморОК» 
 

 На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», плану роботи управління освіти і науки Кіровоградської обласної 

державної адміністрації на 2020 рік, плану роботи Центральноукраїнського 

державного будинку художньої та технічної творчості на 2020 рік, з метою 

розвитку творчих здібностей учнів, мотивації до розвитку аматорського 

мистецтва, змістовного дозвілля та реалізації творчих ініціатив молоді 

 

   НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Умови  проведення обласного відкритого 

конкурсу молодіжного гумору  «ГуморОК», склад журі  та кошторис згідно 

з додатками 1, 2 та 3 відповідно. 

2. Директору Центральноукраїнського державного будинку 

художньої та технічної творчості (Арутюнян Олені)  забезпечити 

організацію та проведення обласного відкритого конкурсу молодіжного 

гумору  «ГуморОК»  (далі – Конкурс ) 01  квітня 2020 року відповідно до 

затверджених Умов 

3.  Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад, об’єднаних територіальних громад, 

директорам шкіл-інтернатів, закладів професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої освіти, позашкільних закладів обласного 

підпорядкування, керівникам вищих навчальних закладів : 

1) забезпечити підготовку учнів до участі у Конкурсі; 

2) надати до 15 березня 2020 року на електронну адресу ЦД 

БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net) реєстраційні форми та матеріали 

відповідно до Умов; 

    3)забезпечити участь учнів підпорядкованих закладів у обласному 

відкритому конкурсі молодіжного гумору  «ГуморОК»   01 квітня 2020 

року; 

  4)витрати на відрядження учасників віднести за рахунок 

організацій, що відряджають. 

4. Централізованій бухгалтерії  управління освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації (Ляшенко Тетяні) забезпечити 

фінансування заходу за рахунок коштів управління, передбачених на 

проведення централізованих масових заходів з дітьми, відповідно до 

затвердженого кошторису згідно з додатком 3. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Лідію Шатну.   

 

Начальник управління                                                В.ТАБОРАНСЬКИЙ 

mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net


                                                                Додаток 1 

       до наказу управління освіти  і науки 

                                    облдержадміністрації 

                                                                 від ______________ №___ 

 

 

 

 

У М О В И  

проведення обласного конкурсу молодіжного гумору 

«Гумор ОК» 

 

Загальні положення 

Обласний відкритий фестиваль конкурсу молодіжного гумору 

«Гумор ОК» проводиться 1 квітня  з нагоди Міжнародного дня сміху в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті    

(м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1.), відповідно до плану роботи 

Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної 

творчості.  

 

Мета конкурсу: 

Метою проведення конкурсу є реалізація творчих здібностей молоді у 

жанрі гумору та сатири; практичне знайомство зі сценічною мовою, 

пластикою, мімікою, художнім пізнанням світу, акторськими навичками; 

сприяння подальшому розвитку юних обдарувань, залучення молодих  

гумористів до активної участі у мистецькому житті суспільства та 

формування творчої еліти Кіровоградщини. 

Завдання Фестивалю: 
- широка пропаганда класичної спадщини українського гумору та 

сатири ; 

- розвиток творчого потенціалу молоді; 

- об’єднання молодіжних ініціатив засобами мистецтва; 

- популяризація сучасного формату сценічних виступів. 

 

Організатори Фестивалю 

Загальну організацію Фестивалю здійснює управління освіти і  науки 

Кіровоградської обласної держаної адміністрації. Безпосереднє проведення 

покладається на Центральноукраїнський державний будинок художньої та 

технічної творчості (далі – ЦД БХТТ). 

 

Учасники Фестивалю 

Учні та студентська молодь від 14 до 25 років, ОРМС, євро клуби та 

молодіжні організації.  

 

 



 

Порядок проведення 

* Подання анкети - заявки на участь відповідно форми до 15 березня 2020 

року 

* Участь в очному відбірковому турі 01 квітня 2020 року  

* Участь у фінальному етапі 01 квітня 2020 року (за рішенням журі) 

 

Умови конкурсної програми 

До участі у конкурсній програмі молодіжного гумору запрошуються 

учні та студентська молодь від 14 до 25 років, ОРМС, євро клуби та 

молодіжні організації.  

 

Номінації конкурсу: 

«МЕМИ»    

«Тік – Ток» (гумористичне відео під музичний супровід через додаток)                  

«Авторський гумор» 

«Стенд Ап»  

«Гумористична проза»  

«Гумористична поезія»  

«СТЕМ»  

«Оригінальний жанр» (римейк, буфонада тощо) 

 

Учасники надсилають до 15 березня 2020 року на електронну адресу ЦД 

БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net) анкету для подання заявки на участь за 

формою: 

АНКЕТА- ЗАЯВКА 

на участь в обласному конкурсі молодіжного гумору 

«Гумор ОК» 

Назва навчального закладу (повністю)  

*  номінація (можна декілька на вибір) 

* прізвища та імена виконавців або 

назва команди 

* назва композиції або номеру  

* автор 

* наявність музичного супроводу 

* реквізит 

* додаткові засоби 

 

 

 

Прізвище, ім’я по батькові, посада, 

номер мобільного телефону 

відповідальної  особи  

 

 

 
  Посада                                                      підпис                                              П.І.П. 
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Вимоги до конкурсних номерів: 

Всі номери повинні  мати завершений вигляд 

 Тривалість: 

 - читання гумору (проза, поезія, авторський твір)до 3 хв.; 

          - виступ «СТЕМ» - до 5хв.; 

          - робота «Стенд Ап» - до 3хв.  

          - робота в оригінальному жанрі  - до 5хв. 

         - роботи «МЕМ» - до 6-ти слайдів тривалістю - до 1 хв. 

        - роботи «Тік - ток» - до - 1хв. 

 Роботи в номінації «МЕМИ» та «Тік - ток» надсилаються на 

електронну адресу ЦДБХТТ для  рецензування не пізніше         

25 березня 2020 року  

НЕ допускається:  
 використання вогненебезпечного та самозаймистого 

реквізиту; 

 сюжетів на політичну та релігійну тематику 

 

 ТЕМА ДЛЯ ВИСТУПІВ - ВІЛЬНА 

 

Критерії оцінювання:  

естетичний вигляд; 

актуальність; 

майстерність виконання; 

якість гумору 

вільне володіння мовою 

комунікативність. 

 

Нагородження учасників 

Переможці конкурсу  нагороджуються за номінаціями Дипломами 

управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації  та відзнаками. 

Примітка: переможці у номінаціях мають можливість брати участь у 

фіналі обласних заходів ЦДБХХ та інших масових заходах. 

 

Програма конкурсу 1 квітня 2020 року 

 

09.00 – Реєстрація учасників 

09.30 – Чек сцени, апаратури, відео проектору 

10.00 –Відбірковий етап конкурсу  

15.00 – Фінал конкурсу. Нагородження переможців 

 

 

 


