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Від 09.02.2017 р. № 02-11
На № ______ від ________ 20 ___ р.

Директорам обласних, Київського
та міських центрів, палаців дитячоюнацької творчості, естетичного
виховання, державних будинків
художньої та технічної творчості
Про проведення Всеукраїнського відкритого
фестивалю дитячої та юнацької творчості
присвяченого Дню Землі
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016
№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» з 19 по
21 квітня 2017 року у місті Кропивницькому на базі комунального
позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та
юнацької творчості» буде проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль
дитячої та юнацької творчості присвячений Дню Землі.
Фестиваль проводиться у два етапи (заочний та очний) відповідно до Умов
проведення (додаток 1).
Для участі у першому відбірковому (заочному) етапі необхідно до 15
березня 2017 року надіслати заявку на участь та відповідні матеріали до
оргкомітету фестивалю за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Шульгіних,
36, комунальний позашкільний навчальний заклад «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості».
Переможці першого (заочного) етапу фестивалю отримують запрошення
оргкомітету на участь у другому (очному) етапі фестивалю.
Довідки за телефонами: у м. Києві (044) 253-01-05, контактна особа –
Кононенко Ірина Володимирівна, у м. Кропивницькому (0522) 22-56-01, 22-5612, 22-35-71, (095) 234-64-98, контактна особа - Долгополова Наталія
Костянтинівна.
Директор

Г. А. Шкура
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Додаток
до листа УДЦПО
від 09.02.2017р№ 02-11

Умови проведення
Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості,
присвяченого Дню Землі
1. Мета та завдання фестивалю
1.1. Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості,
присвячений Дню Землі (далі - фестиваль) проводиться з метою формування у
дітей родинних цінностей на основі вивчення традицій українського народу та
сучасних сімейних традицій.
1.2.Завдання фестивалю:
виховання у дітей та молоді гуманності, духовності; формування розуміння
необхідності побудови сімейного життя на основі духовних цінностей
української родини та традицій українського народу; залучення вихованців до
відродження (вивчення) та розвитку сімейних традицій, звичаїв; пропагування
сімейних цінностей, як основи української родини; виявлення та підтримка
обдарованих і талановитих дітей.
2. Організатори фестивалю
2.1. Організаторами фестивалю є Міністерство освіти і науки України;
Український державний центр позашкільної освіти; Асоціація позашкільних
навчальних закладів України; Управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської облдержадміністрації; Комунальний позашкільний навчальний
заклад «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості».
3. Журі фестивалю
3.1. Склад журі фестивалю формується оргкомітетом та погоджується з
Українським державним центром позашкільної освіти Міністерства освіти і
науки України.
4. Учасники фестивалю
4.1. До участі у фестивалі запрошуються вихованці (учні) позашкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних та інших навчальних закладів України
віком від 9 до 18 років (включно), які у своїй творчій діяльності розкривають
тему фестивалю.
4.2. Фестиваль проводиться на базі комунального позашкільного
навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької
творчості» з 19 по 21 квітня 2017 року у два тури (заочний - відбірковий та
очний-завершальний), у трьох номінаціях: «Громадська думка», «Українські
народні ігри і забави», «Види українського народного мистецтва».
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4.3. Для участі у заочному (відбірковому) турі необхідно надіслати до 15
березня 2017 року заявку до оргкомітету фестивалю, список учасників і
конкурсні матеріали відповідно до умов номінацій.
4.4. Оргкомітет та журі визначає учасників другого (очного) туру та
надсилає їм запрошення на фестиваль. Учасники, які запрошені для участі в
другому (очному) турі фестивалю, обов’язково беруть участь у творчій
майстерні, яка буде проходити у формі вікторини, рольових ігор, презентацій.
5. Номінація «Громадська думка»
5.1. Тема «Традиції та звичаї українського народу – основа духовних
цінностей сучасної української сім’ї».
5.2. Запрошуються команди у складі: 3 учасники (віком від 14 до 18 років)
та 1 керівник.
5.3. Для участі у заочному турі кожна команда-учасниця надсилає до
оргкомітету фестивалю диск/флеш-карт із творчими розробками на
запропоновані теми та дублює ці матеріали на e-mail: ocdut@ukr.net із позначкою
"Громадська думка", а саме:
- проектну роботу (резюме та відеопрезентація діяльності), що розкриває
основну мету творчого об’єднання, напрями роботи, досягнення та особливості
діяльності колективу за означеною темою фестивалю;
- презентацію «Сімейні звичаї та традиції мого краю (міста)» в
електронному вигляді (обсягом ~ 15 слайдів), використовуючи метод «Жива
бібліотека». Презентація повинна відображати записи сімейних традицій та
обрядів, які є типовими для місцевості, яку представляє команда;
- експертні виступи для участі у роботі круглого столу «Сімейні цінності основа духовного розвитку українського суспільства» за темами:
«Сім’я, як соціальний інститут. Моделі сім'ї. Вектори змін щодо цінностей
сім’ї та шлюбно - сімейних відносин»;
«Цінності української сім’ї, їх стан у сучасному світі»;
«Правові питання шлюбу та сім'ї. Правовий статус дитини у сім’ї».
5.4. До участі допускаються роботи тільки на запропоновані теми. Роботи не
повинні перевищувати 2 сторінки комп’ютерного тексту, 12 кеглем з інтервалом
1,5; мати титульну сторінку, на якій вказуються П.І.П. виконавця(ів), назву
колективу, назву закладу, який представляє учасник, прізвище, ім’я, по батькові
керівника, назву роботи та інформацію (номер моб. телефону та електронну
адресу).
5.5. Критерії оцінювання:
- відповідність темі фестивалю;
- чіткість викладеного матеріалу;
- посилання на використані джерела або авторство;
- використання власноруч зроблених фото, замальовок, інтерв'ю, матеріалів
із місцевих музеїв, галерей, бібліотек, приватних зібрань.
5.6. За підсумками заочного туру журі визначає учасників очного туру і
надсилає їм запрошення, яке є офіційним викликом на фестиваль.
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5.7. Контактні особи: Кордонська Лариса Миколаївна, заступник директора з
виховної роботи - м.т. (095) 585-96-18; Арутюнян Олена Сергіївна, методист з
партнерських, міжнародних відносин - м.т (050) 172-57-51.
6. Номінація «Українські народні ігри і забави»
6.1. Тема «Традиції та звичаї українського народу – основа духовних
цінностей української родини».
6.2. До участі запрошуються вихованці (учні) загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів віком від 9 до 18 років (включно), які мають
відповідний рівень організації ігрової діяльності та/або є учасниками
фольклорних колективів.
6.3. Виступи учасників можуть бути:
- командні (виступ у кількості до 8 учасників представляють комплексну,
сюжетну, ігрову тематичну програму та відтворюють народні ігри та забави для
дітей і підлітків тривалістю до 20 хвилин);
- сольні (учасник представляє одну народну гру за темою фестивалю.
Техніка виконання гри – на вибір учасника. Тривалість виступу – до 7 хвилин).
6.4. Якщо один колектив бере участь у командних і сольних конкурсних
програмах, на сольний виступ може делегуватись лише один конкурсант від
команди.
6.5. Критерії оцінювання:
- відповідність темі фестивалю;
- відповідність стилю, характеру виконання українських традицій;
- архітектоніка, логічність побудови ігрової програми (сценарію);
- чіткість пояснення правил гри та перехід до неї;
- акторська майстерність.
6.6. Для участі у заочному турі учасники подають до оргкомітету фестивалю
до 15 березня 2017 р. з приміткою «номінація «Українські народні ігри та
забави» такі документи:
- заявка на участь (у друкованому та електронному вигляді згідно додатку);
- диск із відеозаписом фрагменту конкурсної програми тривалістю не
більше 10 хвилини (для колективів) або 5 хвилин (для сольних виступів).
6.7. Контактні особи: Сивоконь Лариса Леонідівна, завідуюча
організаційно-масовим відділом – м.т. (066) 414-16-23; Ликова Яніна Валеріївна,
методист – м.т. (050) 146-75-06.
7. Номінація
«Види українського народного мистецтва»
7.1. Тема номінації «Традиції української родини – гарний спадок для
дитини».
7.2. Конкурс передбачає два тури: перший - відбірковий заочний та другий
– очний.
7.3. За підсумками заочного туру журі визначає учасників очного туру.
7.4. В очному турі учасники будуть виготовляти роботу в обраному виді
народного мистецтва, який повинен розкривати тему номінації.
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7.5. Для виконання завдання очного туру учасники використовують власні
матеріали. Роботи виконані під час очного туру залишаються в оргкомітеті
фестивалю.
7.6. Роботи заочного туру, відібрані журі, будуть експонуватися на виставці
під час проведення фестивалю.
7.7. Умови участі у заочному турі:
- для участі в заочному турі необхідно надіслати до оргкомітету роботи за
адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Шульгіних, 36, комунальний
позашкільний навчальний заклад «Кіровоградський обласний центр дитячої та
юнацької творчості». На роботах має бути помітка «На фестиваль – номінація
«Види українського народного мистецтва»;
- роботи для участі в заочному турі подаються один раз, експонати, які були
представлені раніше, прийматися не будуть;
- роботи повинні мати належний вигляд (оформлені, підписані);
- до кожної роботи повинна подаватися заявка на участь (додаток №1);
- за комплектацію, підбір експонатів, їх доставку в Кіровоградський
обласний ЦДЮТ, за збереження авторства поданих на конкурс робіт та
відповідності робіт тематиці фестивалю, відповідальність несуть уповноважені
особи з представників навчального закладу, що подає відповідну роботу;
- конкурсні роботи повинні бути виконаними в зазначених видах
українського народного мистецтва: вишивка; гаптування; мереживо; вибійка
(народна графіка); художнє ткацтво, килимарство; художня обробка шкіри;
художнє плетіння; художня кераміка; художня обробка дерева, різьблення по
дереву; скань; витинанка; писанкарство; петриківський розпис.
- головні умови конкурсних робіт: чітке дотримання правил виконання
конкурсної роботи в обраному народному ремеслі; робота повинна бути
змістовною, а саме містити в собі символіку, орнаментику та знакову систему
українського народу направлену на розкриття теми номінації;
- роботи низького рівня виконання, які не відповідають темі фестивалю та
умовам участі у фестивалі, до участі не допускаються.
7.8. До участі запрошуються вихованці у двох вікових категоріях:
- середня – 10-13 років;
- старша – 14-16 років.
7.9. Критерії оцінювання робіт:
- композиція;
- техніка виконання;
- смислове наповнення та розкриття теми;
- оригінальність твору.
Особиста першість визначається за максимальною кількістю балів,
набраних автором за роботу.
7.10. Витрати на доставку, повернення експонатів та відрядження
уповноважених осіб здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
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7.11. Контактні особи: Гладченко Тетяна Олексіївна, завідуюча відділом
народних мистецтв – м.т. (095) 139-02-79; Казаєва Світлана Володимирівна,
методист – м.т. (099) 075-93-91.
8. Нагородження
8.1. Переможці фестивалю нагороджуються дипломами Українського
державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів.
9. Фінансування
9.1. Витрати на проїзд учасників фестивалю, які отримали офіційне
запрошення за результатами заочного туру та відрядження осіб, які
супроводжують, здійснюється за рахунок коштів організації, що відряджає, або
інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.
9.2. Орієнтовна вартість проживання дітей – учасників та керівників
делегацій очного туру становить 150-200 грн. за добу, харчування – орієнтовно
60 грн. за добу.
9.3. Делегації можуть харчуватися та проживати (за власним бажанням)
самостійно.
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Додаток № 1
до умов проведення
ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої та юнацької
творчості присвяченого Дню Землі
Номінація "Види українського народного мистецтва"
№

Назва роботи

П.І.Б.
автора

М.П.
Директор
навчального закладу

Етикетка на експонат
Розмір етикетки 10х4 см.
Назва роботи
Автор, вік
Заклад
Адреса
Керівник

Техніка
виконання

Назва гуртка,
організації,
місто (село),
район, область.

підпис

П.І.Б.
керівника
(тел.,
e-mail)
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Додаток № 2
до умов проведення
Склад організаційного комітету
Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості
присвяченого Дню Землі
Співголови оргкомітету:
Таборанський Володимир
Петрович
Шкура Геннадій
Анатолійович

Суркова Ганна Павлівна

начальник управління освіти, науки, молоді та
спорту Кіровоградської облдержадміністрації
директор
Українського
державного
центру
позашкільної освіти Міністерства освіти і науки
України (за згодою)
Заступник голови оргкомітету:
директор комунального позашкільного навчального
закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої
та юнацької творчості"
Члени оргкомітету:

Войчук Вероніка
Олександрівна
Данилов Сергій
Олександрович
Долгополова Наталія
Костянтинівна
Міцай Юлія Віталіївна

Педоренко Олена
Василівна
Фоменко Андрій

заступник директора комунального позашкільного
навчального закладу "Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості"
головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної,
середньої, позашкільної освіти та виховної роботи
управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації
завідуюча методичним відділом комунального
позашкільного
навчального
закладу
"Кіровоградський обласний центр дитячої та
юнацької творчості"
завідувач науково-методичної лабораторії виховної
роботи
і
формування
культури
здоров'я
комунального закладу "Кіровоградський обласний
інститут післядипломної освіти імені Василя
Сухомлинського"
заступник директора з навчально – виховної роботи
Українського державного центру позашкільної
освіти Міністерства освіти і науки України (за
згодою)
заступник директора з науково-методичної роботи
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Григорович
Шатна Лідія Францівна
Кононенко Ірина
Володимирівна

комунального позашкільного навчального закладу
«Кіровоградський обласний центр дитячої та
юнацької творчості»
заступник начальника управління освіти, науки,
молоді
та
спорту
Кіровоградської
облдержадміністрації
завідуюча лабораторією декоративно-ужиткового
та
образотворчого
мистецтва
Українського
державного
центру
позашкільної
освіти
Міністерства освіти і науки України
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Додаток № 3
до умов проведення
Склад журі
Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості,
присвяченого Дню Землі
Номінації: "Громадська думка"
Голова журі:
Рудаківська Світлана Вікторівна - проректор Київського міжнародного
університету, професор.
Члени журі:
Бондарчук Світлана Віталіївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри
"Безпека польоту" Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного
університету.
Кука Олеся – директор Інституту родини і подружнього життя Українського
католицького університету (за згодою).
Номінації: "Українські народні ігри та забави».
Голова журі:
Терещенко Наталя Вікторівна – викладач-методист Кіровоградського
музичного училища, етномузикознавець, фольклорист, дослідник, автор –
упорядник збірок та компакт-дисків народної музики.
Члени журі:
Книш Віктор Миколайович – заступник директора з виховної роботи
Молодіжного дитячого центру "Артек", співголова журі Всеукраїнського
фестивалю – конкурсу ігрових програм "Адреса дитинства - Гра", м. Київ.
Мієдинова Наталія – координатор з реалізації програм Молодіжної
громадської організації Молодіжне об'єднання "Скаути Києва", лауреат
Всеукраїнських фестивалів ігрових програм, м. Київ.
Номінації: "Види українського народного мистецтва"
Голова журі:
Стрітьєвич Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри образотворчого
мистецтва та дизайну Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка, доцент, кандидат педагогічних наук, член Спілки
дизайнерів України.
Члени журі:
Гарбузенко Лариса Володимирівна – старший викладач кафедри
хореографічних
дисциплін,
образотворчого
мистецтва
та
дизайну
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка (секції образотворчого мистецтва та дизайну), член Спілки народних
майстрів України.
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Кулініч Лариса Олександрівна - старший викладач кафедри образотворчого
мистецтва та дизайну Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка.
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Додаток № 4
до умов проведення
ФОРМА ЗАЯВКИ
1. Назва колективу
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Кількість учасників
___________________________________________________________________
3. П.І.Б. керівника
колективу__________________________________________________________
4. Повна назва навчального закладу, в якому працює колектив
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. П.І.Б. директора
закладу____________________________________________________________
6. Повна адреса закладу
___________________________________________________________________
7. Контактний
телефон____________________________________________________________
8. Повна назва конкурсних творів,
автори_____________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Відомості про колектив (дата заснування, участь та перемоги у
конкурсах,
фестивалях)________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Наявність потреби в розміщенні водія автотранспорту та особливостей
розміщення учасників делегації
___________________________________________________________________
Список учасників, які представляють колектив на фестивалі
№ п/п

Прізвище, ім'я та по-батькові

Рік народження

Стать

Підпис керівника
колективу_____________________________________________(П.І.П.)

13

Орієнтовна програма
проведення Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької
творчості присвяченого Дню Землі
Термін проведення: 19 – 21 квітня 2017 року
Місце проведення: м. Кропивницький

08.00–11.00

11.00–13.00

13.00–14.00
14.00 – 16.00
16.00-17.30
17.30-18.30
18.30-19.00
19.00-20.00

19 квітня, середа
Заїзд та реєстрація учасників (комунальний позашкільний
навчальний заклад «Кіровоградський обласний центр
дитячої та юнацької творчості»)
Майстер-клас «Народні ігри та забави» від Народного
художнього колективу студії театрального мистецтва
«Маска» та Народного художнього колективу шоу –
театру молодіжного клубу «Імідж».
Організаційне засідання
Обід
Творча майстерня «Немає переводу добрим звичаям народу»
(методична служба Кіровоградського обласного ЦДЮТ)
Урочисте відкриття фестивалю
Вечеря
Перехід до Кіровоградського обласного ЦДЮТ
Представлення делегацій. Робота в номінаціях
20 квітня, четвер

08.00 – 09.00
09.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 - 19.00
19.00 – 21.00

Сніданок
Конкурсні програми в номінаціях «Громадська думка»,
«Українські народні ігри і забави», «Види українського
народного мистецтва»
Обід
Продовження
конкурсної
програми
в
номінаціях
«Громадська думка», «Українські народні ігри і забави»,
«Види українського народного мистецтва»
Вечеря
Перехід до дискоклубу «Провокатор»
Фестивальний калейдоскоп: розважальна програма
21 квітня, п’ятниця

08.00 – 09.00
09.00 – 11.00

Сніданок
Підведення підсумків конкурсної програми в номінаціях
«Громадська думка», «Українські народні ігри і забави»,
«Види українського народного мистецтва»
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11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 - 14.00
14.00 – 15.30

Майстер – класи
Обід
Перехід до Кіровоградської обласної філармонії
Закриття фестивалю та нагородження учасників

