
 

Положення 

про загальноміський літературно-мистецький захід  

«Дивовижний світ Японії: традиції і сучасність» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Загальноміський літературно-мистецький захід «Дивовижний світ Японії: 

традиції і сучасність» відбувається в рамках заходів до відзначення Року Японії 

в Україні (Указ Президента України № 1/2017 від 11.01.2017 року «Про 

оголошення 2017 року Роком Японії в Україні»). 

1.2. Організаторами літературно-мистецького заходу є управління освіти і 

науки Славутицької міської ради Київської області та міський методичний 

центр управління освіти і науки.  

1.3. Міський методичний центр створює організаційний комітет з підготовки та 

проведення заходу, залучає до участі в проведенні його представників 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та інших міських 

організацій та установ (за згодою). 

1.4.  Загальноміський літературно-мистецький захід проводиться 19 жовтня 

2017 року о 15.30 в читальній залі загальноміського бібліотечно-

інформаційного центру. 

1.5. Для підготовки заходу загальноосвітні навчальні заклади формують творчі 

групи з учнів 5-10 класів та призначають вчителів-координаторів. 

ІІ. Мета літературно-мистецького заходу 

2.1. Мета літературно-мистецького заходу - усвідомлення учнями особливостей 

культури японського народу, зокрема уявлень японців про світ, людину, 

природу та суспільство; формування мовленнєвої культури, комунікативної 

компетентності сучасного учня, підтримка лінгвістично та літературно 

обдарованої молоді. 

 

ІІІ. Підготовка та проведення літературно-мистецького заходу 

3.1. Літературно-мистецький захід проводиться як міжшкільний за модульним 

типом участі в ньому. Зміст тематичних модулів визначає безпосередньо 

загальноосвітній навчальний заклад: 

1. Ландшафт Японії та світосприйняття японців (Славутицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3) 

2. Родинні стосунки. Образ японської жінки та чоловіка (Славутицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4) 

3. Виховання дітей в японській родині (Славутицька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2) 

4. Родинні традиції: чайна церемонія, ікебана, бонсай тощо (Славутицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1) 

5. Поезія та проза Японії (Славутицький ліцей) 

3.2. Загальноосвітній навчальний заклад має право замінити вибрану тему, 

скориставшись наступним переліком: 

 Державний устрій Японії 
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 Синтоїзм та буддизм в Японії 

 Японія – індустріальна держава 

 Японське образотворче мистецтво 

 Музичне мистецтво Японії 

 Кіно та мультиплікація Японії 

 Спорт в Японії 

3.3. Виступ готується групою учнів 5-10 класів в презентаційній формі з 

використанням мультимедійного обладнання. Вчитель-координатор призначає 

доповідачів (доповідача) та відповідального за мультимедійний супровід 

виступу. В залежності від змісту виступ може супроводжуватися фрагментами з 

творів музичного мистецтва Японії, уривками з документальних фільмів; 

демонстрацією предметів одягу, побуту тощо. Також у виступі можлива 

театралізація, читання поетичних та прозових творів. 

3.4. Виступ учнів загальноосвітнього навчального закладу триватиме не більше 

10-12 хвилин. 

3.5. Рекомендується як головне джерело інформації про Японію та її культуру 

використати книжку В.В. Овчинникова «Гілка сакури (Розповідь про те, що за 

люди японці)».  

3.6. До 26.05.2017 року на електронну адресу metodslavutich@ukr.net або 

almandrov@gmail.com надсилається заявка у довільній формі з відомостями про 

учнів, які братимуть участь у заході (прізвище, ім’я, по батькові, клас (група)) 

та про вчителя-координатора. 

3.7. Для глядачів літературно-мистецького заходу загальноосвітній навчальний 

заклад готує буклет з вибраної теми. Буклет має містити тези виступу та 

відомості про заклад, учнів та вчителя-координатора. Макет буклету 

надсилається на електронну адресу metodslavutich@ukr.net або 

almandrov@gmail.com   до 29.09.2017. 

3.8. З метою координації підготовки та надання методичної допомоги 

організаційний комітет проводить наради шкільних координаторів.  Перша 

нарада відбудеться 16.05.2017 року о 15.45 в приміщенні міського методичного 

центру. Підсумкова нарада відбудеться 14.09. 2017 року о 15.45 на базі ММЦ. 

3.9. Генеральна репетиція літературно-мистецького заходу відбудеться в 

приміщенні ММЦ 12.10.2017 року. 

3.10. Хід проведення загальноміського літературно-мистецького заходу 

висвітлюватиметься в міських засобах масової інформації, на сторінках веб-

сайтів ММЦ та ЗНЗ. 
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