
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
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Від 30.01. 2015р. № 01-34 

На № ______ від ________ 20 ___ р. 
 

 
 

Директорам обласних, Київського та 

міських центрів, палаців дитячо-юнацької 

творчості, естетичного виховання, 

державних будинків художньої  та  

технічної  творчості 

 

Про проведення Всеукраїнського 

фестивалю циркових колективів «Парад – Але!» 

  

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

14.08.2014 року № 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю 

на 2014/2015 навчальний рік за основними напрямами позашкільної освіти»  

31 березня ц.р. у м. Києві буде підведено підсумки Всеукраїнського 

фестивалю циркових колективів «Парад – Але!» (заочний). 

До участі запрошуються переможці обласних фестивалів циркових 

колективів – учні (вихованці) позашкільних, загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладів  України. 

Для участі у фестивалі необхідно до 20 березня надіслати заявку на 

електронну адресу estetu@i.ua. 

Довідки за телефонами у м. Києві - (044) 253-01-05, або (066) 788-70-45 

(контактна особа  - Радченко Марина Володимирівна).  

Додаток: на 5 арк. 

 

 

Директор                                                   Г.А. Шкура  
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Додаток до листа УДЦПО 
Від 30.01.2015р. № 01-34 

 
 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення  

Всеукраїнськогофестивалю циркових колективів 

 «Парад – Але!» 

 

1.  Загальні положення 
 

1.1. Всеукраїнський фестиваль циркових колективів «Парад – Але!» 

(далі - Фестиваль) проводиться з метою виявлення та підтримки кращих 

дитячих і молодіжних циркових колективів та їх керівників, пропаганди 

досягнень дитячих і молодіжних циркових колективів, виявлення 

прогресивних тенденцій, розвиток і популяризація дитячого циркового 

мистецтва. 
 

2. Організатори Фестивалю 

 

2.1. Український державний центр позашкільної освіти Міністерства 

освіти і науки України. 

3. Учасники Фестивалю 

 

3.1. До участі у фестивалі запрошуються переможці обласних 

фестивалів циркових колективів – учні (вихованці) позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних  та вищих навчальних закладів  

України. 

           3.2. Фестиваль проводиться серед дітей та молоді у  чотирьох вікових 

категоріях: 
- молодша вікова категорія - 6 – 8 років; 
- середня вікова категорія - 9 – 13 років; 
- старша вікова категорія - 14 – 19 років; 
- старша вікова категорія (група «А») 20 – 25 років; 
- змішана вікова категорія.   
 
 

4. Порядок проведення Фестивалю 
 

4.1. Для участі необхідно до 20 березня надіслати заявку  на участь у 
Фестивалі, а також якісний відеозапис (останніх виступів) у DVD (цифровий 
відеодиск) форматі загальною тривалістю не більше 10 хв за адресою: 01021, 
м. Київ,  Кловський  узвіз, 8, Український державний центр позашкільної 
освіти, з приміткою «На фестиваль «Парад – Але!» або відео - запис на 
електронну адресу: estetu@i.ua. 
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5. Критерії оцінювання 

 

5.1. Рівень виконавської майстерності конкурсантів оцінюється за 

наступними критеріями: 

 - рівень технічної і виконавської майстерності; 

 - творчий підхід до вибору конкурсного матеріалу; 

  - сценічна культура та оригінальність номеру;  

- сценічний  костюм; 

-відповідність репертуару віковим виконавським можливостям  

  учасників; 

- дотримання техніки безпеки. 

 

6. Визначення та нагородження переможців 

 

 6.1. Переможців і призерів Фестивалю визначає компетентне журі 

(додаток 2). 

 6.2. За результатами журі Фестивалю визначає колективи – переможці 

які нагороджуються дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти відповідних ступенів (володаря Гран-прі, лауреатів (І – ІІ 

– ІІІ ступенів і дипломантів у кожній віковій категорії).  

6.3. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. У разі 

виникнення суперечливих питань право остаточного рішення належить 

голові журі. 

  
         Додаткова інформація за телефонами у м.Києві: (044) 253 - 01 - 05, моб. 
066-788-70-45 (контактна особа - Радченко Марина Володимирівна).   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Оргкомітет 

Всеукраїнського фестивалю циркових колективів  

«Парад – Але!» 

 

 

 

 Голова оргкомітету: 

 

Шкура 

Геннадій Анатолійович директор Українського державного центру 

позашкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України; 

   

 Члени оргкомітету: 

 

Педоренко  

Олена Василівна            заступник директора Українського державного 

центру позашкільної освіти Міністерства 

освіти і науки України; 

 

Радченко 

Марина Володимирівна   завідувачка відділом художньої творчості 

Українського державного центру позашкільної 

освіти Міністерства освіти і науки України; 

 

Наумець  

Алла Федорівна     завідувачка лабораторією прикладного та 

образотворчого мистецтва Українського 

державного центру позашкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України; 

 

Ступак  

Олена Миколаївна                  художник оформлювач Українського 

державного центру позашкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Журі 

Всеукраїнського фестивалю циркових колективів  

«Парад – Але!» 

 

 

 

Голова журі: 

 

Пир  

Андрій Іванович           викладач  Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв, режисер. 

Майстер спорту СРСР   міжнародного класу  зі 

спортивної  акробатики. Лауреат міжнародного 

конкурсу ім. Сержа Лифаря. Режисер -  постановник 

циркових номерів і програм міжнародного  рівня. 

 

Члени журі: 

 

Левіна  

Наталія Аркадіївна       режисер, театральний діяч, художній керівник       

                                         театру  «Божа корівка»; 

 

 

 

Педоренко  

Олена Василівна  заступник директора Українського державного 

центру позашкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України; 

 

 

Радченко  

Марина Володимирівна  завідувачка відділом художньої творчості 

Українського державного центру позашкільної 

освіти Міністерства освіти і науки України, 

відмінник освіти України; 

 

  

 

Демчук  

Світлана Іванівна                     керівник музичного театру «Намисто» 

Українського державного центру позашкільної 

освіти .  

 

 



 

Заявка на участь 

 у Всеукраїнському фестивалі циркових колективів  

«Парад – Але!» 

 

 

1. Область,  місто 

(район)____________________________________________________

   

2. Повна назва освітнього закладу, при якому займається колектив 

(адреса,телефон)____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Повна назва колективу (рік заснування) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Прізвище, ім’я та по батькові керівника колективу 

контактний телефон_________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. Участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних 

заходах____________________________________________________ 

6. Вік вихованців: від______до__________років 

7. Програма виступу (напрям, назва, 

тривалість)_________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Творча характеристика 

колективу__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. Директор навчального закладу 

 
 


