МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Від 28.09.2016 р. № 09-16
На № ______ від ________ 20 ___ р.

Директорам обласних, Київського міського
центру, палаців дитячо-юнацької творчості,
естетичного виховання, державних будинків
художньої та технічної творчості
Про проведення Всеукраїнського
відкритого дитячо-юнацького
фестивалю – майстерні авторської
(бардівської) пісні «Сонячний зайчик»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 № 547
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 №
1360» з 21 по 23 жовтня ц.р. у м. Запоріжжі Українським державним центром
позашкільної освіти спільно з Запорізьким міським Палацом дитячої та юнацької
творчості за сприяння Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької
міської ради буде проведено Всеукраїнський відкритий дитячо-юнацький фестивальмайстерня авторської (бардівської) пісні «Сонячний зайчик» (далі - Фестиваль).
До участі у Фестивалі запрошуються учні (вихованці) загальноосвітніх,
професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів з областей України та міста
Києва.
Для участі у Фестивалі необхідно до 10 жовтня ц.р. подати організаційному
комітету заявку (форма додається) на електронну адресу: dvorec@gordiy.zp.ua або
jeannn@rambler.ru .
Заїзд учасників − 21 жовтня до 11.00 год. за адресою: м.Запоріжжя, площа
Запорізька, 1, міський Палац дитячої та юнацької творчості.
Проїзд від залізничного вокзалу маршрутними таксі № 46, 52, тролейбусом №3
до зупинки «Площа Запорізька».
Від’їзд учасників − 23 жовтня після 16.00 год. Просимо завчасно придбати
квитки на зворотній шлях.
Відповідальність за життя та здоров’я дітей під час проведення заходу та у
дорозі покласти на осіб, що їх супроводжують.
Витрати на відрядження учасників фестивалю та супроводжуючих осіб
здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Додаткова інформація: у м.Запоріжжі − тел. (061) 236-48-45, моб. (097) 300-6896, (контактна особа Алексєєва Олена Іванівна).
Директор

Г. А. Шкура
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Додаток
до листа УДЦПО

від 28.09.2016 р. № 09-16

Умови проведення Всеукраїнського відкритого дитячо-юнацького
фестивалю-майстерні авторської (бардівської) пісні
«Сонячний зайчик»
1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський відкритий дитячо-юнацький фестиваль-майстерня
авторської (бардівської) пісні «Сонячний зайчик» (далі − Фестиваль) проводиться з
метою виховання у дітей та молоді патріотичних почуттів, любові та поваги до своєї
країни та рідної мови, розвитку та збереження авторської пісні, залучення дітей та
молоді до пісенної та поетичної творчості, виховання молоді на кращих зразках
класики авторської пісні, показу творчих досягнень молодих виконавців, які
працюють у напрямі бардівської пісні, виявлення та підтримки обдарованих дітей та
молоді, подальшого розвитку їхніх творчих здібностей, обміну досвідом роботи
керівників творчих колективів та педагогів.
1.2. Організаторами Фестивалю є Український державний центр
позашкільної освіти, Департамент освіти і науки Запорізької міської ради,
Запорізький міський Палац дитячої та юнацької творчості, Всеукраїнське об’єднання
діячів авторської пісні, Театр поетичної пісні під керівництвом Олени Алексєєвої.
2. Порядок проведення Фестивалю
2.1. Фестиваль проводиться з 21.10.2016 по 23.10.2016 у Запорізькому
міському Палаці дитячої та юнацької творчості (далі - Палац) за адресою: 69006 м.
Запоріжжя, площа Запорізька, 1. Довідки: МПДЮТ: приймальня/факс (061) 236-4845, електронна адреса dvorec@gordiy.zp.ua, контактна особа Алексєєва Олена Іванівна
(0973006896), електронна адреса jeannn@rambler.ru
Організаційні умови участі у Фестивалі:
2.2. До участі у Фестивалі запрошуються дитячі та юнацькі колективи
авторської пісні та окремі автори, автори музики на вірші інших авторів, виконавці,
дуети, ансамблі та поети (не більше 1 учасника на делегацію). Вік учасників - від 6 до
21 року.
Склад делегації: 1 керівник та 5 вихованців. Чисельність квоти може
корегуватися. Для індивідуально заявлених учасників до 16 років супровід батьків чи
осіб, що їх замінюють, є обов’язковим.
Для участі у фестивалі необхідно подати заявку до 10.10.2016 в електронному
вигляді на електронні адреси dvorec@gordiy.zp.ua, jeannn@rambler.ru за зазначеним
зразком. Проживання та харчування учасників та керівників делегації - за рахунок
організацій, що відряджають. Проживання та харчування педагогів, що ведуть творчі
майстерні, та членів оргкомітету (у разі необхідності) - за рахунок організаторів
(додаток. №1).
Творчі умови участі у Фестивалі:
Учасники (діти та молодь) повинні підготувати для творчої роботи 3 пісні (одна
– обов’язково з класичного репертуару – Б.Окуджава, Ю.Візбор, Ю.Кім, І.Жук,
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О.Богомолець та інші). Пісні виконуються російською та українською мовами.
Виконання пісень під фонограму не допускається. Автори пісень та поети надають
власні тексти у двох примірниках.
Потрібно мати із собою зошит, письмове приладдя (ручка, олівець, гумка),
нотний зошит, спортивну форму та килимок (для занять сценічним рухом). Для дітей
6-9 років – кольорові олівці.
Для участі у „зустрічі-знайомстві” потрібно підготувати „візитівки” виконавців
(1 пісню чи вірш). За підсумками „зустрічі-знайомства” будуть сформовані (за рівнем
підготовки та за віком) навчальні групи. Керівники повинні підготувати в
друкованому вигляді та на електронному носії: резюме свого колективу (1-2
сторінки); короткий опис творчого методу роботи; навчальну програму, якщо така є.
2.3. Умови проживання.
Учасники фестивалю проживають у гуртожитку Запорізького вищого професійного
училища за адресою: вул. Заводська, 9 (2-х, 3-х, 4-х-місні номери)
Вартість

сніданку
обіду
вечері
сніданків
обідів
вечерь

—
—
—
—
—
—

25 грн.
35 грн.
25 грн.
Кількість
2
3
2
Разом
205 грн.
Вартість проживання у гуртожитку за одну добу — 70 грн. на одну особу
* У зв'язку з цінами, що постійно змінюються, маємо прохання уточнювати умови
проживання а харчування у робочому порядку.

3. Підведення підсумків та нагородження
3.1. Усі учасники фестивалю, що успішно пройшли навчання у профільних
майстер-класах, отримують Посвідчення про проходження початкового курсу
навчання з вказаних дисциплін. За підсумками роботи майстер-класів визначаються
учасники концертних програм на Малій та Великій сценах фестивалю. Учасники
концерту на Малій сцені отримують заохочувальні Дипломи призерів фестивалю.
Учасники заключного концерту на Великій сцені отримують Дипломи лауреатів
фестивалю. Можуть бути встановлені додаткові заохочувальні нагороди.
Ознайомитися з матеріалами попередніх фестивалів можна на сторінці сайту Театру
поетичної
пісні
під
керівництвом
О.Алексєєвої:
http://www.theatreap.cc.ua/pages/sz.html
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Додаток 1
Орієнтовний план проведення Фестивалю
21 жовтня, п’ятниця:
до
11.00 – заїзд учасників до гуртожитку
11.00 – нарада педагогів
12.00-12.30 – реєстрація учасників у Палаці
12.30-13.00 – обід
13.00-13.30 – відкриття фестивалю
13.30-16.20 – «зустріч-знайомство»
Навчальні заняття:
психологічний тренінг,
акторська майстерність / сценічний рух,
16.30-17.50
режисура пісні / авторська пісня,
гітара,
вокал
психологічний тренінг,
16.30-17.50
акторська майстерність / сценічний рух,
режисура пісні / авторська пісня,
гітара,
вокал
18.00-18.30 – вечеря
психологічний тренінг,
18.40-19.20
акторська майстерність / сценічний рух,
режисура пісні / авторська пісня,
гітара,
вокал
22 жовтня, субота
09.00-09.30 – сніданок
Навчальні заняття:
09.40-11.00 – теорія АП
11.10-12.30 – сценічна мова
12.45-13.15 – обід
акторська майстерність,
вокал,
режисура пісні,
гітара,
мікрофонний тренінг,
поезія
19.00-19.30 – вечеря
23 жовтня, неділя
08.00-09.00 – сніданок
09.00-10.20
сценічний рух
10.00-11.00
семінар керівників та педагогів
13.30-15.20
15.30-16.50
17.00-18.20
18.20-19.00

11.30-12.15 – підготовка до заключного концерту
12.30-14.30 – закриття фестивалю, заключний концерт у великій залі Палацу
15.00-15.30 – обід
з
16.00 – роз’їзд учасників
Програма проведення фестивалю може корегуватись.
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Додаток 2
Склад
організаційного комітету
Всеукраїнського відкритого дитячо-юнацького фестивалю-майстерні
авторської (бардівської) пісні «Сонячний зайчик»
Голова оргкомітету:
Вітковська Наталія Володимирівна – заступник директора департаменту начальник управління з питань розвитку освіти і науки департаменту (м.
Запоріжжя).
Члени оргкомітету:
Вітер Антоніна Леонідівна – головний спеціаліст відділу моніторингу, комплексного
аналізу та прогнозування управління з питань розвитку освіти департаменту (м.
Запоріжжя);
Кутя Микола Іванович - директор міського Палацу дитячої та юнацької творчості
(м. Запоріжжя);
Горлова Світлана Валентинівна - заступник директора міського Палацу дитячої та
юнацької творчості (м. Запоріжжя);
Шевкунова Олена Романівна – завідувач художньо-естетичного відділу міського
Палацу дитячої та юнацької творчості (м. Запоріжжя);
Алексєєва Олена Іванівна -–керівник гуртка авторської пісні Палацу, художній
керівник Театру поетичної пісні;
Селезеньов Жан Володимирович – музичний керівник Театру поетичної пісні
(технічне забезпечення фестивалю);
Чуприна Ганна Олександрівна – журналіст тижневика «МИГ» (прес-аташе
фестивалю);
Осіпчук Радомир Борисович – відео та фотозйомка фестивалю;
Даниленко Олена Олександрівна – зустріч та від’їзд, поселення, харчування та
транспортування учасників під час фестивалю;
Равіч Еріка Олександрівна – член батьківської ради гуртка авторської пісні міського
Палацу дитячої та юнацької творчості;
Калініченко Ксенія Миколаївна – виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання
діячів авторської пісні.
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Додаток 3
Заявка
на участь у Всеукраїнському відкритому дитячо-юнацькому
фестивалі-майстерні авторської (бардівської) пісні
1.
2.
3.
4.
5.

Прізвище
Ім’я та по-батькові
Вік, дата народження
Домашня адреса
Телефон

6.
7.

Назва колективу
Керівник колективу

дом.
моб.

Номінація
 автор
 автор музики на вірші
іншого автора
 виконавець авторської пісні
9.
Твори, що виконуються на майстерні
1.
2.
3.
10.
Необхідність консультації
 з вокалу
 з поезії (російська, українська мова)
 з психології
Додаткова інформація:
1. Місце навчання
2. Скільки років займаєтесь авторською піснею
3. Улюблені
автори-виконавці
8.

4.

5.

Участь у фестивалях,
конкурсах (місце, рік,
перемоги)
Що чекаю від
фестивалю

Дата заповнення

 дует
 ансамбль
 поет
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Додаток 4
Анкета керівника
1.

Прізвище

2.

Ім’я та по-батькові

3.

Домашня адреса

4.

Домашній, робочий
та мобільний телефони

5.

Електронна адреса

6.

Назва колективу

7.

Місце знаходження
колективу, адреса закладу,
телефони, електронна
адреса

8.

З якого року керуєте цим
колективом

9.

Ваша освіта та фах
10.



автор пісень



автор музики



виконавець



інше

11. Педагогічною діяльністю займаюсь з
12. Улюблені автори-виконавці
13. Участь у фестивалях, конкурсах
(місце, рік, перемоги)
14. Що чекаю від фестивалю
15.

Побажання (заповнити в останній день)
___________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Додаток 5
Список педагогів, що проводитимуть творчі майстерні
1. Режисура пісні
виконавець
авторської пісні

Чернявський Микола Володимирович (м. Київ) – автор,
художній керівник Київського експериментального театру
«ЕТАП».

2.

Ворох Олександр Анатолійович (м. Київ) – автор-виконавець,
дипломант Міжнародного фестивалю авторської пісні
«Платформа» пам’яті В.Грушина, художній керівник
фестивалю авторської пісні та поезії ім. Д.Кєлова.

3. Авторська пісня,
виконавче дихання

Рубанський Олег Сергійович (м. Київ) – поет та композитор,
старший викладач київської Школи Джазового та Естрадного
мистецтва, організатор фестивалю авторської пісні та поезії
імені Д.Кєлова, організатор та ведучий Літературномузичного Салону в місті Києві.

4.

Гітара

5. Вокал

6.

Бельський Борис Миколайович (м. Київ) – гітариствиконавець та композитор (класична гітара), старший
викладач кафедри музичного мистецтва Київського
національного університету культури та мистецтв,
музичний керівник Київського театру Пісні та Поезії ім.
В.Висоцького,
переможець
міжнародних
конкурсів
класичних гітаристів (Росія, Болгарія, Угорщина, Румунія та
ін.), Член Президії Асоціації гітаристів Національної
всеукраїнської музичної спілки.
Туріянська Руслана Вікторівна (м. Суми) – виконавець АП,
лауреат Міжнародних фестивалів АП «Петербургский
аккорд» та пам’яті Валерія Грушина, викладач вокалу.
Гайдук Ганна Валентинівна (м. Запоріжжя) – виконавець АП,
лауреат Всеукраїнських фестивалів, викладач вокалу.

7. Історія, теорія жанру

Завгородня Лілія Леонідівна (м. Володимир-Волинський) –
музикознавець, викладач дитячої музичної школи.

8. Мікрофонний практикум

Алексєєв Кирило Миколайович (м. Київ) – автор-виконавець,
переможець Всеукраїнських та міжнародних фестивалів
авторської пісні, член Національної Спілки театральних
діячів України.

9. Поезія

Касьяненко Ігор Володимирович (м. Суми) – поет, бард,
директор «Агенції творчих подій», голова журі міжнародного
конкурсу прозаїчних мініатюр «Колібрі».

10. Акторська майстерність,
Відмінник

Гаджилова Олена Валентинівна (м. Київ) - режисер,
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сценічна мова

народної освіти, член Національної Спілки театральних діячів
України.

11. Сценічний рух

Дзига Євген Володимирович (м. Запоріжжя) – актор
Обласного музично-драматичного театру ім. В.Магара,
лауреат Вищої театральної нагороди Придніпров’я
„Січеславна”, член Національної Спілки театральних діячів
України.

12. Психологічне
забезпечення

Скрипаченко Тетяна Вікторівна (м. Запоріжжя) – кандидат
психологічних наук, доцент кафедри практичної психології
факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького
національного університету.

13.

Мамай Наталія Олександрівна (м. Запоріжжя) – завідувач
навчальної лабораторії лікувальної педагогіки, викладач
кафедри соціальної педагогіки ЗНУ.

