
Інформаційно-методичні рекомендації, щодо проведення заочного  

Всеукраїнського фестивалю  дитячих та молодіжних колективів театрів моди 

«Феєрія краси»  

 
 

1. Мета і завдання 

 

 1.1.  Всеукраїнський фестиваль дитячих та молодіжних колективів театрів 

моди «Феєрія краси»  (далі Фестиваль)   проводиться з метою виявлення та 

підтримки кращих дитячих і молодіжних театрів моди, пропаганди дитячої та 

юнацької національної і світової моди,  виявлення прогресивних тенденцій і 

напрямів у дитячій та юнацькій моді, збереження та пропаганди 

національних традицій при створенні дитячого та юнацького костюму. Обмін 

творчими досягненнями серед колективів і створення умов для  підвищення 

їх творчого рівня. 

 Основними завданнями Фестивалю є: 

- підвищення художнього рівня, вдосконалення виконавської 

майстерності вихованців театрів моди; 

-  виховання естетичного смаку, пластичної досконалості; 

-  залучення дітей та молоді до різних форм діяльності колективів театрів 

моди як засобу інтелектуально-творчого розвитку; 

- підтримка та стимулювання розвитку творчих дитячих колективів 

театрів моди. 

2. Організатори Фестивалю 

2.1. Міністерство освіти і науки України; 

2.2. Український державний центр позашкільної освіти. 
 

3. Учасники Фестивалю 

3.1.  Фестиваль проходить в  два етапи.  

Перший етап: регіональний – відбірковий;  

другий етап: всеукраїнський – заключний. 

3.2. До участі у Фестивалі запрошуються переможці обласних 

фестивалів театрів моди - вихованці позашкільних, загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних закладів з Автономної  Республіки Крим, 

областей України, міст Києва та Севастополя. Вік учасників від 7 до 18 року. 

3.3. Фестиваль проводиться серед дітей та молоді в  чотирьох вікових 

категоріях: 

7 – 10 років (молодша вікова категорія); 

11 – 14 років (середня вікова категорія); 

15 – 18 років (старша вікова категорія); 

змішана вікова категорія. 

 

4. Журі  Фестивалю 

4. Журі Всеукраїнського фестивалю формується Українським державним 

центром позашкільної освіти. 



 

5.  Порядок проведення Фестивалю 

 
5.1.   Заявку  на участь у Фестивалі, а також відеозапис колекцій показу 

(загальна тривалість виступу не більше 20 хв.)  просимо надсилати на  
поштову адресу: 01021, м. Київ,  Кловський  узвіз, 8, Український 
державний центр позашкільної освіти, з приміткою «На фестиваль 
«Феєрія краси». 

 5.2. Журі переглядає відеозаписи, надіслані матеріали, визначає переможців 

і лауреатів за віковими категоріями. 
  

Критерії оцінювання 

Виступи учасників фестивалю оцінюються за творчими критеріями:  

- художній рівень постановки; 

-  рівень технічної майстерності колективу; 

-  цілісність сценічного дійства; 

- рівень сценічної культури; 

- рівень виконавської майстерності (артистичність та сценічність 

художнього образу); 

-  оригінальність запропонованого стилю, тематики показу; 

-  якість сценографії (оригінальність представлених моделей, грим, музичне 

оформлення); 

-  відповідність віковим особливостям. 

 

6. Нагородження учасників фестивалю 

6.1.  За результатами конкурсу журі визначає колективи – переможці: 

володаря Гран-прі, Лауреатів (І – ІІ – ІІІ ступенів) і Дипломантів конкурсу у 

кожній віковій категорії. Переможці нагороджуються дипломами 

Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України. 

6.2. Рішення журі остаточне, оскарженню не підлягає. У разі виникнення 

суперечливих питань право остаточного рішення належить голові журі. 
  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Заявка 

на участь у  Всеукраїнському фестивалі дитячих та молодіжних 

колективів театрів моди «Феєрія краси» 

 

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. Кількісний склад  учасників 

виступу____________________________________________________

_____ 

6. Вік вихованців: від______до__________років 

7. Назва 

виступу____________________________________________________

___________________________________________________________

__________ 

8. Тривалість виступу_____(хвилин), 

___________________________________________________________

__ 

9. Творча характеристика 

колективу__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. Короткий опис 

виступу____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________ 

 

М.П. Директор навчального закладу 


