
 

Положення про конкурс «Арт-багаж: педагогічні знахідки» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Конкурс ««Арт-багаж: педагогічні знахідки» (далі — Конкурс) організовано з 

метою: 

 відкрити імена талановитих музичних керівників; 

 виявити цікаві ідеї щодо музичного виховання дошкільників; 

 ознайомити читачів журналу «Музичний керівник» з практичними розробками 

найкреативніших педагогів. 

1.2. Організатором Конкурсу є напрям «МЦФЕР: Освіта» Цифрового видавництва 

МЦФЕР. 

1.3. Безпосередню роботу з проведення конкурсу здійснює редакція журналу «Музичний 

керівник». 

1.4. Конкурсні роботи редакція приймає з 01 березня до 31 травня 2016 року. 

 

2. Учасники конкурсу та конкурсні роботи 

2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути музичні керівники дошкільних навчальних 

закладів. 

2.2. Для участі в Конкурсі приймаються авторські розробки музичних занять, сценарії 

оригінальних свят та розваг; ідеї щодо організації музичного дозвілля дітей, гурткової 

роботи, співпраці з колегами, роботи з батьками вихованців, оформлення музичної зали 

та інформаційних стендів; педагогічні знахідки для ефективного музичного розвитку 

дітей дошкільного віку. 

2.3. Розробки, надіслані на Конкурс, мають бути авторськими роботами учасника (групи 

учасників) Конкурсу, які ніде не публікувалися і не були викладені в мережі інтернет. 

2.4. Відповідальність за дотримання авторського права несе учасник (група учасників) 

Конкурсу згідно з чинним законодавством України. 

 

3. Порядок проведення Конкурсу та визначення переможців 

3.1. Конкурс проводиться в один етап. 

3.2. Для оцінювання конкурсних робіт формується конкурсна комісія. 

3.3. Переможців Конкурсу визначає конкурсна комісія. 

3.4. Конкурсна комісія оцінює роботи, надіслані на Конкурс, за такими критеріями: 

 новизна, оригінальність, креативність; 

 змістове наповнення та його відповідність тематиці Конкурсу; 

 музичне наповнення. 

3.5. Найліпші конкурсні роботи будуть опубліковані в журналі «Музичний керівник». 

3.6. Переможці Конкурсу отримають Почесні дипломи та цінні подарунки, а також 

можливість презентувати свою педагогічну знахідку на обкладинці журналу. 

4. Умови участі у Конкурсі 

4.1. Для участі в Конкурсі учасникам необхідно надіслати до редакції журналу «Музичний 

керівник»: 

 заявку про участь у Конкурсі визначеного зразка (див. Додаток); 

 матеріали конкурсної роботи в електронному вигляді. 

 фотографії у форматі TIFF або JPG. 

4.2. Бланк заявки можна завантажити з веб-сторінки конкурсу на форумі порталу освітян 

України «Педрада» — www.pedrada.com.ua/forum/ 

4.3. Заявка про участь у Конкурсі є підтвердженням того, що учасник погоджується з 

умовами його проведення. 



 

4.4. Усі рішення з питань, що не обумовлені цим Положенням, редакція журналу 

«Музичний керівник» та конкурсна комісія ухвалюють у робочому порядку з урахуванням 

інтересів учасників Конкурсу. 

 

5. Контактна інформація для учасників Конкурсу 

ТОВ «МЦФЕР-Україна» 

Журнал «Музичний керівник» 

Конкурс «Арт-багаж: педагогічні знахідки» 

вул. Євгена Сверстюка (колишня вул. Марини Раскової), 11-А, а/с 170, 

м. Київ, 02002 

тел.: 0 44 586 56 06 

e-mail: mk@mcfr.ua 
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