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Від 27.05.2016р. № 05-31

Директорам обласних, Київського та
міських центрів, палаців дитячо-юнацької
творчості, естетичного виховання,
державних будинків художньої та
технічної творчості
Про проведення Всеукраїнського
фестивалю - конкурсу дитячої
та юнацької творчості «Урок казки»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016
№ 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від
25.12.2015 № 1360» Українським державним центром позашкільної освіти
спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Дитинство» з травня по
01 листопада 2016 року проводиться Всеукраїнський фестиваль-конкурс
дитячої та юнацької творчості «Урок казки» (додаток).
До участі у фестивалі запрошуються вихованці (учні) позашкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та інших навчальних закладів
віком від 6 до 21 року включно.
Додаткова інформація за телефоном у м. Києві: (044) 253-67-77
(контактна особа – Педоренко Олена Василівна), (096) 122-13-67 (контактна
особа – Неміш Олена Вікторівна).
З повагою,
директор

Г. А. Шкура
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Додаток
до листа УДЦПО
від 27.05.2016р. № 05-31

Інформаційно-методичні рекомендації
щодо проведення Всеукраїнського фестивалю - конкурсу
дитячої та юнацької творчості «Урок казки»
І. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський фестиваль - конкурс дитячої та юнацької творчості
«Урок казки» ( далі Фестиваль ), в рамках дитячого проекту «Свято дитячих
мрій», проводиться з метою виявлення, підтримки талановитих, обдарованих
дітей та молоді у різних видах мистецтва.
1.2. Організаторами фестивалю є Український державний центр
позашкільної освіти, Всеукраїнська громадська організація «Дитинство».
1.3. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю
здійснює Український державний центр позашкільної освіти та Всеукраїнська
громадська організація «Дитинство».
ІІ. Мета та завдання
2.1. Мета Фестивалю – підтримка обдарованих дітей та молоді, в тому
числі, дітей соціально незахищених верств населення. Стимулювання творчої
активності, формування у свідомості дитини позитивного впевненого образу,
ідеалу - носія бажаних якостей та належної моделі поведінки у сучасному
суспільстві, розуміння добра і зла, любові і дружби, емпатії і щиросердя, повага
до ближнього, пошана до батьків та своєї Батьківщини.
2.2. Завдання:
- підтримка творчих та інтелектуальних здібностей у дітей та молоді;
- сприяння розвитку та реалізації творчих ініціатив молодих митців;
- популяризація дитячої творчості, найкращих зразків українського та
всесвітнього фольклору;
- виховання поваги до культури багатонаціонального етносу України;
- обмін творчим досвідом.
ІІІ. Організаційний комітет
3.1. Для підготовки та проведення Фестивалю створюється оргкомітет
до складу якого входять представники Українського державного центру
позашкільної
освіти та Всеукраїнської
громадської
організації
«Дитинство» а також фахівців (за згодою).
3.2.
Персональний склад оргкомітету:
- визначає загальну творчу концепцію конкурсу;
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- здійснює адміністративну та виконавчу роботу щодо проведення конкурсу;
- інформує учасників конкурсу щодо етапів проведення заходу та висвітлює
інформацію на сайті: www.dutunstvo.com, http://udcpo.com.ua, запити
надсилаються на електронну адресу: dutunstvo@ukr.net ;
- здійснює підготовку, організацію та проведення конкурсу;
- формує склад учасників фіналу конкурсу, творчої виставки робіт дітей
та фінального Гала – концерту;
- формує персональний склад журі;
- розробляє спеціальні премії та почесні відзнаки;
- розробляє програму фіналу конкурсу, організовує роботу творчих
майстерень, виставок дитячої та юнацької творчості, влаштовує зустрічі з
митцями, вченими, відомими громадськими діячами тощо.
ІV. Порядок і термін проведення
4.1. Фестиваль проводиться щорічно з травня до 01 листопада місяця
поточного року.
І-й етап – районний, міський проводиться до 01 липня за результатами
якого визначаються по одному переможцю у кожній номінації.
ІІ-й етап – обласний проводиться з 01 липня по 10 вересня за
результатами якого визначаються по три переможці в кожній номінації;
ІІІ-й етап – Всеукраїнський проводиться з 10 вересня по 01 листопада,
журі Фестивалю визначає переможців у кожній номінації (окремо).
За результатами відбору переможці Всеукраїнського етапу у номінаціях
«Вокал», «Хореографія», «Циркове мистецтво» можуть бути запрошені (склад
учасників визначається виключно журі) для участі у Гала - концерті у грудні
місяці поточного року.
4.2. На І та ІІ етапі персональний склад оргкомітетів та журі,
програма проведення затверджуються керівниками відповідних закладів.
На ІІІ етапі персональний склад оргкомітетів та журі,
програма проведення затверджується Українським державним центром
позашкільної освіти та Всеукраїнською громадською організацією
«Дитинство».
V. Учасники Фестивалю
5.1. До участі у Фестивалі запрошуються учні (вихованці)
загальноосвітніх, професійно - технічних, позашкільних, вищих та інших
навчальних закладів, віком від 6 до 18 року (включно).
Фестиваль проводиться у трьох вікових категоріях:
І-а : 6 - 10 років;
ІІ-а : 11 - 14 років;
ІІІ-я : 15 - 18 рік (включно).
5.2. Для участі у ІІІ етапі на адресу оргкомітету необхідно надіслати
роботи та заповнену анкету учасника (додається).
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Окремі учасники - переможці фінального ІІІ етапу, згідно з рішенням
журі, отримують запрошення на Гала - концерт, який буде проведений у
грудні поточного року.
5.3. Тематичне завдання Фестивалю «Європейська країна – Україна!».
5.4.
Фестиваль-конкурс
2016 року проводиться у наступних
номінаціях:
- вокал (народний, академічний, естрадний спів);
- хореографія (народний танець, український народний танець та інше);
- циркове мистецтво (жонглювання, силове жонглювання, антипод,
еквілібристика, хула - хуп, каучук; акробатика; ілюзіон, клоунада та ін.);
- література (сценарії, створення авторської казки, можливе додаткове
ілюстрування);
- образотворче мистецтво (створення малюнка на казкову тему)
- декоративно ужиткове та прикладне мистецтво
(роботи дітей, виконані своїми руками, виготовлення ляльок, казкових героїв,
виробів із місцевого природного матеріалу та інше).
5.5. Критерії оцінювання:
1.
Номінація вокал «ЧАРІВНИЙ ГОЛОС»
Вокальне мистецтво - «Чарівний голос» (народний, естрадний,
академічний спів), для участі необхідно надіслати заповнену анкету та CD
диски із записом не менше 2 творів на електронну адресу dutunstvo@ukr.net.
Виступи оцінюються журі за критеріями:
творча індивідуальність, чистота виконання, відповідність репертуару вокально
- технічні особливості виконавців, володіння вокалом, якість музичного
супроводу, емоційність виступу, культура виконавської майстерності,
сценічна культура, естетика зовнішнього вигляду, реалізація художнього
задуму на основі музичної форми твору. Тривалість виступу 4 хвилин.
2.
Номінація хореографія «КАЗКОВИЙ РЕВЕРАНС»
Заповнену заявку, СD диски із записами хореографічних номерів
(народний, український народний танець, спортивні номери та ін.) не менше 3
танців (на відео учасники обовязково повинні бути одягнені у сценічні
костюми), що відповідають темі фестивалю-конкурсу надіслати на електронну
адресу dutunstvo@ukr.net. Увага! Відеоматеріал повинен містити виключно
запис хореографічного номеру, що подається до фестивалю. Матеріал, що
містить неякісний запис та збірний концертний матеріал не розглядатиметься
членами журі.
Виступи учасників оцінюються журі за критеріями: музичний і
танцювальний матеріал, оригінальність постановки номера, дотримання
танцювальної лексики, виконавська та авторська майстерність, естетика
костюмів і реквізиту, загальне артистичне враження, якість музичного
оформлення.
Тривалість виступу - до 5 хвилин.
3.
Номінація циркове мистецтво « КАЗКА »
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Заповнену заявку, СD диски із записами (артисти оригінального жанру,
жонглювання, силове жонглювання, антипод, еквілібристика, акробатика,
ілюзіон, клоунада) із записом не менше 2 номерів, у відповідних сценічних
костюмах необхідно надіслати на електронну адресу dutunstvo@ukr.net..
Виступи оцінюються журі за критеріями: оригінальність постановки
номера, дотримання правил поведінки та умов техніки безпеки, виконавська
та авторська майстерність, естетика костюмів і реквізиту, загальне артистичне
враження, якість музичного оформлення, яскравість виступу, цікавість
номеру, уміння та бажання виступати перед глядачами.
Тривалість виступу до 5 хвилин.
4.
Номінація «КАЗКОВА КРАЇНА»
Сценарії, авторські казки, літературні твори за тематикою фестивалюконкурсу розміром не більше 3 сторінок формату А4 разом з заповненою
анкетою необхідно надіслати на електронну адресу dutunstvo@ukr.net..
Роботи оцінюються журі за критеріями: цікавість сюжету,
відповідальність казковій тематиці, правильність написання тексту, культура
оформлення матеріалу на конкурс ( ілюстрації, малювання головних героїв).
5.
Номінація образотворче мистецтво «КАЗКОВИЙ
ХУДОЖНИК»
Малюнки виконані учасниками конкурсу віком від 6 до 21 років на
папері формату А3 або А4 необхідно надіслати за адресою: 01021, м. Київ,
Кловський узвіз, 8, кабінет 212 разом з заповненою анкетою учасника.
Подані роботи оцінюються журі за критеріями: відповідальність тематиці
конкурсу, художній рівень та індивідуальність виконання, відповідність
народним традиціям, композиційна досконалість роботи, жанрові різновиди
робіт, відображення місцевого колориту, багатство індивідуальних творчих
прийомів, якість оформлення робіт, тощо.
6.
Номінація «ЗОЛОТІ РУЧКИ» (декоративно-ужиткове та
прикладне мистецтво)
Авторські роботи з описом, які можуть бути виконані у різних техніках
необхідно надіслати за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8, кабінет 212
разом з заповненою анкетою учасника.
Подані роботи оцінюються журі за критеріями: відповідність тематиці року
фестивалю, художній рівень та індивідуальність виконання, традиційність,
композиційна досконалість роботи, жанрові різновиди, відображення
місцевого колориту, багатство індивідуальних творчих прийомів, якість
оформлення робіт.
VІ. Журі Фестивалю
6.1. Відбір учасників та переможців півфіналів конкурсу проводиться
згідно з рішенням журі.

6

Конкурсні роботи та виступи учасників півфіналів конкурсу оцінює
професійне журі, до складу якого входять фахівці з різних видів мистецтва.
Рішення журі є остаточним та оскарженню не підлягає.
Визначені переможці Конкурсу І - го, ІІ - го, ІІІ - го та ІV - го етапів
Фестивалю нагороджуються дипломами.
Переможці
Всеукраїнського етапу нагороджуються дипломами
Українського державного центру позашкільної освіти.
Конкурсні роботи ІІІ - го етапу Фестивалю (півфіналів) надсилаються
до оргкомітету з поміткою - Всеукраїнський фестиваль «Урок казки» по
номінаціям:
Номінація «ЗОЛОТІ РУЧКИ»
Номінація «КАЗКОВИЙ ХУДОЖНИК»
Надіслати на поштову адресу:
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8, кабінет 212
Український державний центр позашкільної освіти.
Конкурс «УРОК КАЗКИ»
по номінаціям:
Номінація «ЧАРІВНИЙ ГОЛОС »
Номінація « КАЗКА »
Номінація « КАЗКОВИЙ РЕВЕРАНС »
Номінація «КАЗКОВА КРАЇНА»
Надіслати на електронну адресу:
dutunstvo@ukr.net..
Всеукраїнська громадська організація «Дитинство».
«СВЯТО ДИТЯЧИХ МРІЙ», Конкурс «УРОК КАЗКИ»
У супроводжуючих документах необхідно розбірливо вказати назву
роботи, прізвище, ім’я та по - батькові учасника, вік, дату народження,
індекс, повну домашню адресу, назву та номер навчального закладу, клас
(курс), також прізвище, ім’я, по - батькові педагога (керівника), який
підготував учасника до конкурсу.
До роботи, надісланої на конкурс, мають бути підкріплені на папері
наступні дані: номери телефонів учасників, П І Б, вік, місто, дата, тощо.
Роботи, анкети, диски та листи учасників конкурсу не повертаються.
VII. Фінансове та інформаційне забезпечення
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Склад оргкомітету
Всеукраїнського фестивалю - конкурсу
дитячої та юнацької творчості
«Урок казки»
1. Шкура Геннадій Анатолійович, директор Українського державного
центру позашкільної освіти;
2. Педоренко Олена Василівна, заступник директора Українського
державного центру позашкільної освіти;
3. Наумець Алла Федорівна, завідувач лабораторією прикладного та
образотворчого
мистецтва
Українського
державного
центру
позашкільної освіти;
4. Сучкова Тетяна Аркадіївна, голова Всеукраїнської громадської
організації «Дитинство»;
5. Неміш Олена Вікторівна, керівник проекту «Свято дитячих мрій»
Всеукраїнської громадської організації «Дитинство»;
6. Мохсін Мерієм, координатор проекту «Свято дитячих мрій»;
7. Влада Литовченко, Президент «Міжнародного фонду культурного
співробітництва»;
8. Наталія Рибачик, головний редактор інтернет порталу www.uaua.info
(Open Media Group).
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АНКЕТА
УЧАСНИКА ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ «УРОК КАЗКИ»
№ _______________
(номер анкети – є номером роботи)

Дані про дитину (надалі – Учасник):
Прізвище:

Колектив, творча група
(надалі - Учасник)
Ім’я:
__________________________________________________________ ______________________
______________________
______________________
По батькові:
_________________________________________________________
_________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Кількість повних років:
_______________

Дата народження: _______ /________ / _________
число

місяць

рік

Місце проживання:
місто, село, смт. ______________________ індекс __________________________
вул.__________________ буд. ________кв. _____________________________
Навчальний заклад

(школа №, дошкільний заклад, інше): _____________________________________

Телефон (моб) учасника фестивалю:_______________________________________________________
Телефон керівника (моб)______________________________________________________________
Учасник бере участь у номінації (поставити відмітку). Заповнені анкети надсилати разом з роботами за адресою
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Номінація «ЗОЛОТІ РУЧКИ»
Номінація «КАЗКОВИЙ ХУДОЖНИК»

на адресу:
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8,
Український державний центр позашкільної освіти.

Номінація
Номінація
Номінація
Номінація

на електронну адресу:
dutunstvo@ukr.net..
Всеукраїнська громадська організація «Дитинство».
«СВЯТО ДИТЯЧИХ МРІЙ»,
Конкурс «УРОК КАЗКИ»

«ЧАРІВНИЙ ГОЛОС »
« КАЗКА »
« КАЗКОВИЙ РЕВЕРАНС »
«КАЗКОВА КРАЇНА»

Примітка:
1.Анкети без підпису розглядатися не будуть!
3.До роботи, надісланої на фестиваль, мають бути прикріплені наступні дані: номери телефонів учасників, ПІБ, вік, місто,
дата.
4.Всі роботи, представлені на фестиваль-конкурс - не повертаються.
Достовірність наведених даних підтверджуємо: батьки або особи, що їх замінюють: опікуни, усиновлювачі, ін. фізичні особи,
які на правових підставах здійснюють виховання дитини (надалі – Законні представники).
1. Всі матеріали (твори учасника або зразки творів) та права на них добровільно передаємо організаторам для
ознайомлення та вільного використання в подальшому з обов’язковим посиланням на автора.
2.

З правилами участі та умовами фестивалю ознайомлені та згодні (Законні представники).

3.

Надаємо добровільну згоду на обробку персональних даних учасника фестивалю, відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI та оприлюднення цих даних в разі перемоги у
фестивалі.

__________________ /______________________________________/ дата ___________
підпис

П.І.Б

