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Від 25.11. 2015р. № 11-17 

На № ______ від ________ 20 ___ р. 
 
 

Директорам обласних, Київського та міських 

центрів, палаців дитячо-юнацької творчості, 

естетичного виховання, державних будинків 

художньої  та  технічної  творчості 

 

 

Повідомляємо Вам, що з 15 до 18 січня 2016 року у м. Мукачеві Закарпатської 

області Українським державним центром позашкільної освіти спільно з 

Мукачівським міським будинком школярів планується проведення Всеукраїнського 

дитячо-юнацького фестивалю естрадної пісні «Різдвяна зіронька» (додаток). 

До участі у фестивалі запрошуються вихованці (учні) позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, а саме: солісти, дуети, 

тріо  та вокальні  гурти (до 8 учасників) віком від 6 до 21 року включно. 

Для участі у фестивалі необхідно до 08 грудня 2015 року подати заявку 

організаційному комітету на електронну адресу: BSH.07@mail.ru (форма додається). 

Заїзд учасників фестивалю − 15 січня 2016 за адресою: Закарпатська область     

м. Мукачеве, вул. Маргітича (Московська), 11, Мукачівський міський будинок 

школярів. 

Проїзд від залізничного вокзалу маршрутним таксі №12, 2, 14, 17  до зупинки 

«Центральна». 

Від’їзд учасників фестивалю – 18 січня 2016 року після 14.00. Просимо завчасно 

придбати квитки  на зворотний шлях. 

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

заходу покладається на осіб, що супроводжують.  

Витрати на відрядження учасників здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Додаткова інформація за телефонами: у м. Києві (044) 253-01-05, (контактна 

особа – Радченко Марина Володимирівна моб. (066) 788-70-45), у м. Мукачеві (03131) 

2-15-04 (контактна особа – Готюр Лариса Богданівна - моб.((066) 378-45-25). 

 

 

Директор                                                      Г. А. Шкура 
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Додаток до листа УДЦПО 
від 25.11.2015р. № 11-17 

 
 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення  
Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю естрадної пісні  

«Різдвяна зіронька» 
 

1.  Загальні положення 

1.1. Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль естрадної пісні 

«Різдвяна зіронька» (далі - Фестиваль) проводиться з метою підтримки, 

розвитку та популяризації вокального мистецтва, збагачення  юних виконавців  

естрадної  пісні новими творчими  здобутками. 

1.2. Основними завданнями фестивалю є: 

 - пошук і підтримка талановитих дітей та молоді; 

 - виявлення обдарованих виконавців, які створюють власний художній 

образ; 

  - формування високохудожнього смаку; 

 - естетичний і духовний  розвиток молодого покоління; 

 - залучення поетів, композиторів, діячів мистецтв до роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю. 

 

2. Організатори Фестивалю 

2.1. Український державний центр позашкільної освіти Міністерства 

освіти і науки України, департамент освіти і науки молоді та спорту 

Закарпатської обласної державної адміністрації, управління освіти 

Мукачівського міського виконавчого комітету, Мукачівський міський будинок 

школярів. 

 

3. Учасники фестивалю 

3.1. До участі у фестивалі запрошуються солісти, дуети та вокальні гурти 

(до 8 учасників). Вік учасників від 6 до 21 року. 

  У вокальному гурті дозволяється не більше 1/3 складу поза вказаними 

віковими категоріями. 

3.2. Фестиваль проводиться серед дітей та молоді у чотирьох вікових 

категоріях. 

Для солістів та дуетів: 

6 – 9 років (молодша вікова категорія) група «А»; 

10 - 13 років (молодша вікова категорія) група «Б» 

14 – 16 років (середня вікова категорія); 

17 – 21 років (старша вікова категорія). 

Для ансамблів: 

8 – 12 років (молодша вікова категорія); 

13 – 16 років (середня вікова категорія); 

17 – 21 рік (старша вікова категорія). 



3.3. Кількісний склад делегації: 8 вихованців та  1 керівник (чисельність 

делегації може корегуватися). Учасники віком до 16 років (індивідуально 

заявлені) приїжджають на Фестиваль лише із супроводжуючою особою.  

 
4. Порядок проведення Фестивалю 

4.1. Фестиваль проводиться у два етапи: 

І етап заочний - 10 грудня 2015 року; 

ІІ етап очний (заключний) – 15 - 18 січня 2016 року. 

4.2. Учасникам Фестивалю необхідно підготувати для заочного етапу дві 

пісні (одна пісня обов’язково українською мовою); фонограма (плюс) має бути 

надіслана на електронну адресу: BSH.07@mail.ru  

4.3. Учасникам Фестивалю для ІІ конкурсного етапу необхідно 

підготувати дві різнопланові пісні (одна пісня обов’язково українською мовою); 

фонограма має бути записана на міні диску (мінус) або флеш карті (у форматі 

vaw).  

4.4. Інформація про результати І-го етапу конкурсу буде надана у 

телефонному режимі 15 грудня 2015 року за запитом учасників конкурсу. 

4.5. Конкурсантам необхідно до 25 грудня 2015 року підтвердити   

участь у ІІ етапі Фестивалю за телефонами: (066)3784525  – Готюр Лариса 

Богданівна, заступник директора Мукачівського міського будинку школярів; 

(03131) 2-15-04 оргкомітет фестивалю. 

4.6. Всім учасникам фестивалю мати із собою фонограми пісень (+) для 

участі у Гала-концерті, що відбудеться 17 січня 2016 року на площі міста.   

 

5. Критерії оцінювання 

5.1. Рівень виконавської майстерності конкурсантів оцінюється за 

наступними критеріями: 

 - володіння голосом; 

 - зміст твору; 

  - аранжування; 

  - сценічний  костюм; 

  - сценічна культура. 

 

6. Визначення та нагородження переможців 

 6.1. Переможців і призерів Фестивалю визначає компетентне журі   

(додаток №2). 

 6.2. Всі учасники нагороджуються дипломами учасника Всеукраїнського 

дитячо-юнацького фестивалю естрадної пісні «Різдвяна зіронька». 

 6.3. Переможці Фестивалю нагороджуються дипломами лауреата 

Фестивалю. 

 6.4. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

7. Фінансування 

7.1. Проїзд, проживання, харчування учасників здійснюються за рахунок 

організації, яка відряджає або інших джерел не заборонених чинним 
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законодавством України. 

 

8. Документація фестивалю 

8.1. Для участі у фестивалі подаються наступні документи:  

-  заявка на участь у Фестивалі (додатки №3, №4)  подається до 08 грудня  

2015 року на електронну адресу: BSH.07@mail.ru (згідно поданої форми) 

-   копія свідоцтва про народження або паспорту конкурсанта, копія 

ідентифікаційного коду керівника колективу та індивідуальних виконавців 

(солістів, дуетів). 

-  заявки на замовлення готелю, екскурсійної програми, та відеозапису 

фестивалю прописуються в заявці з конкретними датами та кількістю осіб для 

проживання і харчування.  

        Дата приїзду для участі у фестивалі та дата від’їзду повідомляються в 

оргкомітет не пізніше 25 грудня 2015 року за моб. тел. (066) 378-45-25 – 

(контактна особа Готюр Лариса Богданівна).  
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                   Додаток № 1  

                             

 

СКЛАД 

організаційного комітету  

Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю 

 естрадної пісні «Різдвяна зіронька» 
 

Співголови оргкомітету: 

Шкура 

Геннадій  Анатолійович       директор Українського державного центру       

                                             позашкільної освіти; 

Тіба 

Терезія Василівна                 заступник начальника управління освіти 

                                              Мукачівського  міськвиконкому; 

 

Заступник голови оргкомітету: 

Пенська  

Галина Яківна                      директор Мукачівського міського будинку школярів. 

 

 

 

 

 

Члени оргкомітету: 

Педоренко 

Олена Василівна                  заступник директора Українського державного 

                                             центру позашкільної освіти; 

Радченко 

Марина Володимирівна      завідувач  відділом художньої творчості 

                                            Українського  державного   центру позашкільної   

                                            освіти; 

Готюр  

Лариса Богданівна              заступник директора Мукачівського міського  

                                            будинку  школярів. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



                    Додаток № 2 

 

 

 

СКЛАД ЖУРІ 

Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю 

 естрадної пісні «Різдвяна зіронька» 

 

Голова  журі: 

Мирослава Качур                 завідувач кафедри співу, диригування та музично –  

                                             теоретичних дисциплін  Мукачівського державного   

                                             університету, доцент, кандидат педагогічних наук. 

 

Члени журі: 

Олександр Садварій            заслужений  артист України, соліст обласної  

                                            філармонії; 

 

Марина Радченко                завідуюча відділом художньої творчості   

                                            Українського державного центру позашкільної   

                                            освіти,  мистецтвознавець; 

 

Яна Садварій                      автор-пісняр,  солістка  Закарпатської  обласної   

                                           філармонії; 

 

Віталій Повханич               композитор, аранжувальник, член Спілки  

                                           композиторів України; 

 

Підгородська Надія            старший викладач з відділу сольного співу         

                                           Ужгородського Музичного училища ім. Д.Є.Задора; 

 

Швах-Пекар Мирослава     солістка Закарпатської обласної філармонії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



               Додаток № 3 
 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

Учасника Всеукраїнського  дитячо-юнацького фестивалю   

естрадної пісні «Різдвяна зіронька» 

(для солістів) 

 

 Прізвище, ім`я по-батькові конкурсанта          _

          _____________  _

 ______________________________________________________________________________________ 

Домашня адреса, моб. телефон  (обов'язково)      _______________

 ______________________________________________________________________________________ 

Рік, місяць, число народження        ______________________

 ______________________________________________________________________________________ 

Вікова 

категорія_____________________________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код конкурсанта (обов'язково)      ______________________ 

Назви конкурсних пісень, прізвище, ім’я по батькові (повністю), композитора і автора слів кожної з 

них:_________________________________________________________________________________________ 

1.              _

          ______________________

 ______________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Хронометраж конкурсних пісень (кожної з них)        _

             _

             _

 ______________________________________________________________________________________ 

Носій фонограми  (СD,  міні - диск) 

_____________________________________________________________________________________________ 

1.Пісня           _______________

 

 ______________________________________________________________________________________ 

2.Пісня           _________ _

 ______________________________________________________________________________________ 

В яких фестивалях ви раніше брали участь ( вказати назву, місце проведення)    _

             _

             _

         _____________________________ 

Заклад,  який представляє учасника (повністю), електронна адреса, тел. закладу (обов'язково)   _

          _____________________ _ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Прізвище, ім`я, по-батькові художнього керівника (повністю), який готує вас до фестивалю   

«Різдвяна зіронька - 2016», моб. тел. (в обов'язковому порядку)      _

           _______________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________ 

Чи потрібне харчування (кількість чоловік)      ______________ _ 

Дата ____________________ сніданок ____________________обід____________________________________ 

вечеря___________________                            

Чи потребуєте проживання (вказати скільки місць та з якого по яке число)   _______________

 _________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Чи потрібна екскурсія по місту (кількість чоловік)  ___________________________________________

 ______________________________________________________________________________________ 

Дата відправки анкети - заявки         ________ 

 

 

 
 



                           Додаток № 4 
 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

Учасника Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю 

естрадної пісні «Різдвяна зіронька» 

(для дуетів, тріо та ансамблів) 

 

Назва колективу та кількісний 

склад________________________________________________________________________________________ 

П І Б учасників 

__(дуети)_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

П І Б учасників 

(тріо)________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Вікова категорія 

дуети________________________________________________________________________________________ 

Вікова категорія  

тріо__________________________________________________________________________________________ 

Вікова категорія 

ансамблів_____________________________________________________________________________________ 

Прізвище, ім`я, по-батькові художнього керівника (повністю), який готує вас до фестивалю  

 « Різдвяна зіронька-2016»_______________________________________________________________________ 

Домашня адреса, моб. телефон керівника (в обов'язковому 

порядку)______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код керівника  (обов'язково)     ______________________________

 ______________________________ 

Назви конкурсних пісень, прізвище, ім’я по батькові (повністю), композитора і автора слів кожної з 

них:__________________________________________________________________________________________ 

1.              __ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

Хронометраж конкурсних пісень (кожної з них)        __

 _           _________ 

Носій фонограми  (СD, міні - 

диск)__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

1.Пісня            _________ 

2.Пісня           ______________ __

 _______________________________________________________________________________________ 

В яких фестивалях ви раніше брали участь ( вказати назву, місце проведення)    __

  _           __ 

Заклад,  який представляє учасника (повністю), електронна адреса та тел. закладу (обов'язково)   __

 _         _____________________ __ 

Чи потрібне харчування (кількість чоловік)     _______________________

 _____________________  

Дата ____________________ сніданок ____________________обід_________________ 

вечеря____________________                            

Чи потребуєте проживання (вказати скільки місць та з якого по яке число)   _______________

 ______________________________________________________________________________________  

Чи потрібна екскурсія по місту (кількість чоловік)  ___________________________________________

 ______________________________________________________________________________________ 

Дата відправки анкети - заявки         ________ 

 

 

 

 

 

 

 


	Радченко

