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Положення    

про загальноколеджний фестиваль 

"Дебют першокурсника"   

І. Загальні положення 

1.1.Організаторами загальноколеджного фестивалю „Дебют першокурсників” є 
виховний відділ, Центр молодіжної політики, завідувачі відділеннями, куратори 
навчальних груп першого курсу.   

ІІ. Мета проведення фестивалю 

2.1.   розвиток творчого потенціалу студентів;   
2.2.   виявлення та підтримка обдарованої молоді; 
2.3.   активізація навчально-пізнавальної роботи; 
2.4.   сприяння гармонійному розвитку особистості студентів; 
2.5.   стимулювання зацікавленості студентів до підвищення свого    

інтелектуального рівня;   
2.6.   формування національної свідомості молоді; 
2.7.   урізноманітнення форм роботи з молоддю по естетичному вихованню 

та організація дозвілля студентів. 2.8.   розширення культурних зв’язків між 
студентами інституту.   



ІІІ.  Підготовка, проведення та загальні критерії  фестивалю 

3.1.   Фестиваль проводиться щорічно наприкінці грудня (точна дата 
затверджується щороку на нараді при директорі).   

3.2.   Участь у фестивалі приймають групи перших курсів всіх відділень 
коледжу.   
3.3.   Відповідальність за підготовку груп до фестивалю несуть куратори 

навчальних груп, виховний відділ.   
3.4.   Фестиваль проходить упродовж тижня. 
3.5.   Порядок виступу відділень-учасників визначається жеребкуванням.  3.6. 

Кожного дня відділення коледжу будуть представляти концертну програму у 
відповідності до жеребкування, яку буде оцінювати конкурсна комісія, а останнього 
дня будуть підведені підсумки фестивалю.   

3.7.   Для участі  в конкурсі потрібно подати заявку за формою: 
• Група;
• Куратор групи;
• Староста групи;
• Програма номерів художньої самодіяльності (вказати повністю

прізвища і імена учасників кожного номеру!)  

ІV.Програма  фестивалю  

4.1. Кожне відділення повинно представити програму художньої самодіяльності з 
розрахунком часу від 30 до 40 хвилин.   

4.2. У програмі повинні бути номери художньої самодіяльності різних жанрів: 
• пісні;
• хореографія;
• гумор;
• фольклор;

V. Оцінювання фестивалю 

5.1. Загальне керівництво фестивалем здійснюється заступником директора з 
виховної роботи, а оцінювання проводиться конкурсною комісією:   

• голова конкурсної комісії  – директор інституту А.В. Литвиненко;
• заступник голови, або голова Центру молодіжної політики;
• члени – 4 чол. - фахівці різних галузей (вокалу, хореографії, сценічної

майстерності).



5.2.   При оцінюванні фестивалю враховується:  
• різножанровість програми;
• сценічність;
• оригінальність;
• дотримання регламенту часу;
• акторська майстерність;

VI. Нагородження переможців фестивалю.

6.1. Нагородження  переможців фестивалю відбудеться на заключному концерті у 
відповідності до рішення конкурсної комісії.   

VIІ. Фінансування фестивалю. 

7.1. Фінансування фестивалю проводиться первинною профспілковою 
організацією студентів спільно з адміністрацією коледжу за рахунок спонсорської 
допомоги.   




