
 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 
01.12.2016                                                                                                            № 436 
 
 
 
 
Про затвердження Положення 
про проведення обласного 
фестивалю-конкурсу 
ігрових програм «Територія гри» 
 
 

Відповідно до статей 14, 51 Закону України «Про освіту», статті 10 Закону 
України «Про позашкільну освіту», з метою виявлення і підтримки талановитих 
дітей та молоді, розвитку їх ігрової компетентності, комунікативних і творчих 
здібностей, сприяння формуванню та розвитку ігрової культури, популяризації 
ігрових форм організації дозвілля та обміну досвідом 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити Положення про проведення обласного фестивалю-конкурсу 

ігрових програм «Територія гри» (додається). 
 
2. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Чернобель Н.Л. подати цей наказ на державну реєстрацію до 
Головного територіального управління юстиції у Полтавській області та 
забезпечити офіційне опублікування. 

 
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 
Гажієнко Г.І. 

 
 

Директор Департаменту  
освіти і науки                                                                                         О.В. Харченко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти 
і науки Полтавської  
обласної державної адміністрації  
01 грудня 2016 року № 436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення обласного фестивалю-конкурсу ігрових програм 

«Територія гри» 
 

І. Загальні положення 
 
1. Обласний фестиваль-конкурс ігрових програм «Територія гри» (далі - 

Фестиваль-конкурс) проводять Департамент освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації та Полтавський обласний центр естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради.  

 
2. Фестиваль-конкурс проводиться з метою сприяння формуванню та 

розвитку ігрової культури у дітей, популяризації ігрових форм організації 
дозвілля.  

 
3. Основними завданнями Фестивалю-конкурсу є: 
створення сприятливих умов для розвитку ігрової компетентності дітей, 

розвитку їх комунікативних і творчих здібностей; 
розширення тематики та форм організації здорового дозвілля з урахування 

вікових особливостей дітей; 
реалізація творчого потенціалу та підвищення майстерності юних 

організаторів дозвілля; 
виявлення і підтримка обдарованих дітей.  

 
ІІ. Учасники Фестивалю-конкурсу 

 
До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються педагоги, учні та вихованці 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області, шкіл мистецтв, 
лідери учнівського самоврядування, члени дитячих громадських організацій 
віком від 7 до 18 років.  
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ІІІ. Умови проведення Фестивалю-конкурсу 
 

1. Фестиваль-конкурс проводиться щорічно у два етапи: 
І етап – районний / міський (в тому числі навчальні заклади об’єднаних 

територіальних громад); 
ІІ етап – обласний  
Дата та час проведення ІІ етапу Фестивалю-конкурсу визначається 

окремим наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації. 

 
2. Для організації та проведення Фестивалю-конкурсу створюються 

відповідні організаційні комітети, а для визначення переможців – журі. Склад 
організаційного комітету та журі І етапу Фестивалю-конкурсу затверджуються 
наказами відповідних органів управління освітою, склад організаційного 
комітету та журі ІІ етапу Фестивалю-конкурсу затверджується наказом 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

 
3. Фестиваль-конкурс проводиться у трьох номінаціях: 
І номінація - конкурс сюжетно-ігрових програм (командний, 7-18 років);  
ІІ номінація - конкурс ігромайстрів (індивідуальний, 7-18 років); 
ІІІ номінація - конкурс авторських музичних ігор (заочний, без вікових 

обмежень). 
 
1) Конкурс сюжетно-ігрових програм. 
 
Учасниками конкурсу є команди до 5 осіб.  
Кожна команда демонструє сюжетно-ігрову програму до 15 хв. 
Тематику ігрової програми конкурсанти обирають довільно.  
Конкурсна ігрова програма проводиться серед дитячої аудиторії до 15 осіб.  
Ігрова програма має бути представлена українською мовою. 
Учасники мають забезпечити програму реквізитом, який відповідає 

санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки, віковим 
особливостям дітей, змісту програми, художньо-естетичним критеріям. 

Для музичного супроводу використовуються фонограми, дозволяється 
використання мультимедійного технічного обладнання; 

 
2) Конкурс ігромайстрів. 
 
Для участі у конкурсі допускається один ігромайстер зі складу команди.  
Учасник представляє гру тривалістю до 5 хвилин. 
Тематику ігрової програми конкурсанти обирають довільно. 
Гра проводиться серед дитячої аудиторії 
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Дозволяється використання ігрового реквізиту, який відповідає санітарно-
гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки, віковим особливостям дітей, 
змісту гри, художньо-естетичним критеріям. 

Для музичного супроводу використовуються фонограми, дозволяється 
використання мультимедійного технічного обладнання; 

 
3) Конкурс авторських музичних ігор (заочний). 
 
До участі у конкурсі допускаються автори музичних ігор.  
Тематику гри конкурсанти обирають довільно.  
До оргкомітету подається аудіотвір, записаний на диску у форматі WMA, 

MP3, WAV та текст авторського твору у друкованому вигляді із зазначенням 
прізвища автора (авторів) та навчального закладу. 

 
4. Для участі у Фестивалі-конкурсі учасник подає заявку на участь 
обласному фестивалі-конкурсі ігрових програм  «Територія гри» по кожній 
номінації (додатки 1, 2, 3) оргкомітету відповідного етапу за 10 днів до 
його початку.  
 
5. Для участі в ІІ етапі Фестивалю-конкурсу направляються учасники - 

переможці І етапу.  
 
6. У ході проведення Фестивалю-конкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних». 
 

ІV. Визначення переможців Фестивалю-конкурсу 
 

1. Оцінювання учасників Фестивалю-конкурсу проводиться за 25-ти 
бальною системою, за наступними критеріями: 

 
1) конкурс сюжетно - ігрових програм: 
новизна та сучасність матеріалу (3 балів); 
архітектоніка ігрової програми (6 балів); 
володіння аудиторією (5 балів); 
музичне та художнє оформлення програми (5 балів); 
акторський ансамбль (6 балів). 
 
2) конкурс ігромайстрів: 
мистецтво володіння аудиторією (9 балів); 
активізація глядача (6 балів); 
темпоритм (6 балів);  
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володіння мікрофоном (4 бали); 
3) конкурс авторських музичних ігор: 
якість аранжування та звучання (5 балів); 
легкість у виконанні та запам’ятовуванні (5 балів); 
музичність (5 балів); 
змістовне наповнення тексту (5 балів);  
оригінальна ідея та сучасне її втілення (5 балів). 
 
2. Визначення переможців Фестивалю-конкурсу здійснює журі 

відповідного етапу, персональний склад якого формується з числа працівників 
органів управління освітою, методичних кабінетів, позашкільних навчальних 
закладів, громадських організацій, діячів культури, мистецтв та культурно-
дозвіллєвої діяльності (за згодою). 

 
3. Рішення журі за результатами кожного конкурсу оформлюється 

протоколом. 
 
4. За результатами виступів журі відповідного етапу визначає призерів, 

переможців, володарів Гран-прі Фестивалю-конкурсу згідно набраних балів.  
 

V. Нагородження переможців Фестивалю-конкурсу 
 

1. Переможці Фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами Гран-прі, 
І, ІІ, ІІІ ступенів Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді, а організатори і керівники, чиї вихованці здобули призові 
місця, нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді. 

 
2. Переможці Фестивалю-конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

конкурсах, фестивалях, концертах та інших творчих заходах. 
 

VІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Фестивалю-конкурсу 
 
1. Витрати на організацію та проведення Фестивалю-конкурсу 

здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством 
України. 

 
2. Інформація про хід та результати Фестивалю-конкурсу висвітлюється у 

місцевих засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки  
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полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді. 

 
 
 
 
Заступник директора 
Департаменту освіти і науки                                                           Г.І. Гажієнко 



Додаток 1 
до Положення про проведення  
обласного фестивалю-конкурсу 
ігрових програм «Територія гри» 
(пункт 4 розділу ІІ) 

 
 

ЗАЯВКА 
на участь у обласному фестивалі-конкурсі ігрових програм  

«Територія гри» 
 

 
Конкурс ігрових програм 

 
1. Район (місто): ___________________________________ 
2. Назва колективу: ___________________________________ 
3. Назва ігрової програми: ___________________________________ 
4. Технічне забезпечення: ___________________________________ 

5. На яку вікову аудиторію 
розраховано: ___________________________________ 

6. Список учасників:  
 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Дата 
народження 

Навчальний заклад 

    
 
7. Керівники команди: 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, 
по батькові посада 

мобільний 
телефон 

e-mail 
     

 
 
 

_______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
 
Заступник директора 
Департаменту освіти і науки                                                           Г.І. Гажієнко 



 
Додаток 2 
до Положення про проведення  
обласного фестивалю-конкурсу 
ігрових програм «Територія гри» 
(пункт 4 розділу ІІ) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участь у обласному фестивалі-конкурсі ігрових програм 

«Територія гри» 
 

Конкурс ігромайстрів 
 

1.  Район (місто): ___________________________________ 

2.  ПІБ та вік ігромайстра: ___________________________________ 

3.  Назва гри: ___________________________________ 

4.  На яку вікову аудиторію 
розрахована: ___________________________________ 

5.  Технічне забезпечення: ___________________________________ 
 

6. Керівники учасника: 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, 
по батькові посада 

мобільний 
телефон 

e-mail 

     
 
 
 
 
 
 

_______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
 
 
 
 
 
Заступник директора 
Департаменту освіти і науки                                                           Г.І. Гажієнко 



 
Додаток 3 
до Положення про проведення  
обласного фестивалю-конкурсу 
ігрових програм «Територія гри» 
(пункт 4 розділу ІІ) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участь у обласному фестивалі-конкурсі ігрових програм 

«Територія гри» 
 
 

Конкурс авторських музичних ігор 
 

1. Район (місто): ___________________________________ 

2.  ПІБ та вік автора (авторів): ___________________________________ 

3.  Назва гри: ___________________________________ 

 
4. Керівники учасника: 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, 
по батькові посада 

мобільний 
телефон 

e-mail 

     
 
 
 
 
 
 

_______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник директора 
Департаменту освіти і науки                                                           Г.І. Гажієнко 
 


