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Від  23.12. 2015 р. № 12-21   

На № ______ від ________ 20 ___ р. 

 

Про проведення Всеукраїнського  

фестивалю-конкурсу мистецтв для дітей та юнацтва  

«Різдвяні канікули» 

 

 Повідомляємо Вам, що з 9 до 11 січня 2016 року у місті Львові 

Українським державним центром позашкільної освіти спільно з Центром 

творчості дітей та юнацтва Галичини планується проведення Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу мистецтв для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули» (додаток). 

 До участі у заході запрошуються вихованці (учні) позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, музичних 

шкіл, шкіл нового типу, шкіл мистецтв та інших закладів освіти. 

 Заїзд учасників фестивалю 9 (10) січня 2016 року, реєстрація 10 січня  – до 

10.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Вахнянина, 29, Центр творчості дітей та 

юнацтва Галичини «Погулянка». 

 Проїзд до місця проведення фестивалю: від залізничного вокзалу трамваєм 

№9 до зупинки «вул. Романа Шухевича», далі -  навпроти пересісти на 

маршрутний автобус № 7а  та їхати до зупинки «пл..Соборна - Погулянка», від 

пригороднього залізничного вокзалу їхати маршрутним автобусом №15 до 

зупинки «Львівводоканал», далі - пройти 10 хв. до ЦТДЮГ (Львів, 

вул.Вахнянина, 29). 

 Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників фестивалю та 

осіб, які супроводжують, здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

 Відповідальність за життя і здоров’я учасників у дорозі та під час 

проведення заходу покладається на осіб, що супроводжують. 

 Додаткова інформація за телефоном у місті Львові (032) 275-20-18, 

(067)634-65-07, (050) 234-17-09  Ярослав Биткалюк або www.ctdug.lviv.ua. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 Директорам обласних, Київського та 

міських центрів, палаців дитячо-

юнацької творчості, естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої  та  технічної  творчості 
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                  Додаток до листа УДЦПО 

                 від 23.12. 2015 р. № 12-21 

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв для дітей та юнацтва  

«Різдвяні канікули»       

 

1. Мета та завдання 

 

 1.1. Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв для дітей та юнацтва «Різдвяні 

канікули» (далі Фестиваль) проводиться з метою залучення дітей до 

змістовного дозвілля під час зимових канікул, покликаний сприяти 

відродженню та утвердженню духовних цінностей українського народу, 

залученню дітей та юнацтва до вивчення та розуміння кращих зразків 

традиційного народного та сучасного українського мистецтва, виявленню та 

заохоченню нових талантів та обдарувань. 

 1.2. Основними завданнями Фестивалю є:  

           - пошук та підтримка талановитих дітей та молоді; 

           - виявлення обдарованих виконавців; 

           - естетичний і духовний розвиток учнівської молоді. 

 

2. Організатори фестивалю 

 

 2.1. Український державний центр позашкільної освіти Міністерство 

освіти і науки України, Департамент освіти і науки Львівської обласної 

державної адміністрації, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини.  

 

3.Учасники фестивалю 

 

 3.1. До участі у Фестивалі запрошуються юнацькі колективи у таких 

номінаціях: 

 вокальні ансамблі (до 8 осіб), індивідуальні виконавці (солісти) у жанрі 

класичної музики (2 твори); 

 вокально-хореографічні, фольклорні колективи та вертепи з уривками 

великих фольклорних вистав (до 10 хв.); 

 вокальні ансамблі, троїсті музики та окремі виконавці у жанрі народної 

музики (2 твори); 

 колективи народного танцю (2 танці); 

 колективи та окремі виконавці сучасного напряму танцювального мистецтва 

(естрадні, бальні та інші -  2 танці); 

 вокальні гурти та солісти з різних напрямів сучасної музики (2 пісні, виступ 

під фонограму мінус); 

 читці (виконують твори, пов’язані з новорічно-різдвяною тематикою та 

український гумор). 



 

Вікові категорії: 

 - 1- а вікова категорія - 7-10 років; 

 - 2- а вікова категорія -11-14 років; 

 - 3- а вікова категорія -15- 18 років. 

 Вік учасників враховується на день проведення Фестивалю. Вікова 

категорія колективів визначається за віком більшості (2/3) учасників колективу.  

 Учасники віком до 16 років прибувають на фестиваль лише із 

супроводжуючою особою. 

УВАГА! ВИСТУПИ У СУПРОВОДІ ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ 

АНСАМБЛІВ ТА ЕЛЕКТРОМУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НЕОБХІДНО 

ПОГОДЖУВАТИ ЗАВЧАСНО. 

 

4. Порядок проведення Фестивалю 

 

 4.1. Фестиваль проводиться поетапно: 

I етап – обласний (на місцях, в регіонах) – до 29.12.2015р.; 

II  етап  - Всеукраїнський, на базі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

– 10-11.01.2016р. 

 Для участі у Всеукраїнському етапі колективам та солістам потрібно 

підготувати програму виступу до 7 хв. (для окремих номінацій тривалість 

виступу вказується окремо). Колективи, що працюють у жанрі естрадної пісні 

виконують україномовний репертуар. 

 4.2. Критерії оцінювання: 

o відповідність репертуару виконавським можливостям та віковим 

категоріям; 

o рівень виконавської майстерності ( інтерпретація, виконавський стиль, 

ступінь володіння мистецькими засобами); 

o емоційність виступу; 

o культура виконавської майстерності; 

o сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду. 

  

5. Визначення та нагородження переможців 

 

5.1. Оргкомітет формує склад журі, яке визначає та нагороджує кращі 

колективи та виконавців. 

 5.2. Всі учасники другого заключного етапу фестивалю нагороджуються 

дипломами учасника  Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв для дітей та 

юнацтва «Різдвяні канікули. 

5.3. Переможці нагороджуються дипломами лауреата Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу мистецтв для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули» та за рішенням 

журі беруть участь у Гала-концерті переможців фестивалю 11.01.2016р. 

 

 

 



6.Фінансування та порядок участі 

 

 6.1. Проїзд, проживання, харчування учасників фестивалю здійснюється за 

рахунок організації, яка відряджає або інших джерел відповідно до чинного 

законодавства України. Умови і місце проживання колектив учасників вирішує 

самостійно. Оргкомітет організовує безкоштовно екскурсійну програму для 

учасників фестивалю і сприяє в організації недорогого харчування (за 

бажанням). 

6.2. Вартість витрат визначають організатори (приймаюча сторона). 

Більш детальнішу інформацію можна отримати на сайті ЦТДЮГ 

www.ctdug.lviv.ua. 

6.3. Для участі необхідно надіслати заповнену форму заявки на 

електронну адресу оргкомітету: ctdug.lviv@gmail.com, або за 

телефоном/факсом: (032) 275 -20 -18. 

Заявки на участь у фестивалі  оргкомітет приймає до 29 грудня 2015 року за 

формою, що додається.  

Контактний телефон: (067) 634-65-07, (050) 234-17-09 - виконавчий директор 

фестивалю, Відмінник освіти України  Ярослав Биткалюк. 

      Оргкомітет формує програму конкурсних виступів на фестивалі тривалістю 

з 10.00 до 18.00 год. (перерва 13.00-14.00 год.). Час виступу обов’язково 

погоджується з оргкомітетом. 

6.4. Організатори (приймаюча сторона) залишають за собою право 

змінювати умови участі у заключному етапі Фестивалю. 
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Заявка на фестиваль «Різдвяні канікули» 

 

Повна назва 

колективу або 

П І.Б. соліста 

Номінація, 

вікова категорія, 

 

Кількість учасників 

колективу 

Назва творів. 

Автори слів та 

музики 

Тривалість 

кожного 

номеру (хв.) 

     

 

П.І.Б. керівника                                                                                                    

колективу_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Моб.телефон (обов’язково)__________________________________________________________________________                                  

 

 

Ел.пошта (при наявності)____________________________________________________________________________ 

 

Яку організацію колектив чи соліст представляє 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                Підпис керівника _________________________ 
 


