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Від 18.09.2017р. № 09-25 

   

Директорам обласних, Київського  

міського центру, палаців дитячо-

юнацької творчості естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої та технічної творчості   
 

Про проведення Всеукраїнського 

відкритого фестивалю-конкурсу 

пісні і танцю національних меншин 

«Україна – мій дім» 

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 667, 11 жовтня 

ц.р. у м. Луцьк Українським державним центром позашкільної освіти спільно з 

Волинським державним центром естетичного виховання учнів загальноосвітніх 

та професійно-технічних навчальних закладів буде проведений Всеукраїнський 

відкритий фестиваль-конкурс пісні і танцю національних меншин України 

«Україна - мій дім» (умови додаються). 

До участі у заході запрошуються учні, вихованці загальноосвітніх, 

професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів віком від 6 до 18 

років. 

Для участі в заході необхідно до 1 жовтня подати заявку на електронну 

адресу vdcev@ukr.net за формами згідно з додатками 2, 3. 

Заїзд і реєстрація учасників – 11 жовтня до 10.00 год. за адресою:  м. Луцьк 

вул. Богдана Хмельницького, 1, Палац культури. 

Проїзд у м. Луцьк: від залізничного вокзалу – маршрутним таксі № 2, 4 до 

зупинки «Готель Україна»; від автовокзалу – маршрутним таксі № 17, 28 до 

зупинки «Готель Україна».  

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників фестивалю та 

супроводжуючих осіб здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях. 

Збереження життя та здоров’я учасників у дорозі та під час проведення 

заходу забезпечують супроводжуючі особи. 
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Додаткова інформація – за тел.: у м. Київ – (044) 253-01-05, (контактна 

особа – Алла Наумець); у м. Луцьк – (095) 219-76-99 (контактна особа – 

Орислава Матвіюк), (093) 840-94-29 (контактна особа – Шевчук Надія Іванівна).   

Графік проведення фестивалю-конкурсу буде оголошено напередодні 

заходу після закінчення прийому заявок. 

Організаційні питання щодо проживання, харчування можна вирішити 

зателефонувавши за вказаними контактами до 1 жовтня 2017 року. 

Додатки: на 6 арк. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наумець А.Ф. (044) 253-01-05 
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Додаток 1 

до листа УДЦПО 

від ____ 2017 р. № ______ 

 

Умови проведення  

Всеукраїнського відкритого фестивалю - конкурсу  

пісні і танцю національних меншин України «Україна - мій дім»  

серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів 

 

І. Мета і завдання 

 

1.1. Всеукраїнського відкритого фестивалю - конкурсу пісні і танцю 

національних меншин України «Україна - мій дім» серед учнівської молоді 

професійно-технічних навчальних закладів  (далі-фестиваль-конкурс) 

проводиться з метою популяризації, розвитку та відродження українського 

мистецтва, збереження та відродження культури України і національних 

меншин, виявлення спільних джерел розвитку і підтримки культурних здобутків, 

збереження мови, культури національних меншин, які проживають на території 

України, ознайомлення з етнічною культурою і традиціями інших народів, 

виховання підростаючого покоління за народними звичаями. 

1.2. Основними завданнями фестивалю-конкурсу є:  

виявлення та підтримка талановитих виконавців та творчих колективів; 

практичне знайомство з джерелами народної української пісні та 

національних меншин, які проживають в Україні; 

розвиток української народної пісні та пісень національних меншин, 

традицій і звичаїв. 

 

ІІ. Організатори 

 

2.1. Український державний центр позашкільної освіти, Волинський 

державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів. 

 

ІІІ. Учасники 

 

3.1 До участі у заході запрошуються вихованці позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, шкіл 

мистецтв та інших закладів України віком від 6 до 18 років. 

 

ІV. Порядок проведення Фестивалю-конкурсу 

 

4.1. Фестиваль проводиться у двох номінаціях: 

вокал (народний, естрадний спів);  

хореографія (народний танець).  

4.2. Вікові категорії:  
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перша 6 - 10 років; 

друга 11 - 14 років; 

третя 15 - 18 років (включно). 

4.3. Номінація «Вокал».  

Форми виконання: індивідуальна, колективна(виконується один номер, 

тривалість виступу не більше 4-х хвилин). 

Критерії оцінювання: 
творча індивідуальність, чистота виконання; 

відповідність репертуару; 
вокально-технічні  особливості  виконавців; 

володіння вокалом; 
якість музичного супроводу; 

емоційність виступу; 
культура виконавської  майстерності; 

сценічна культура; 
естетика зовнішнього  вигляду.  

4.4. Номінація «Хореографія».  

У номінації представляється один номер, (тривалість виступу до 5-ти 
хвилин). Хореографічні композиції колективів і виконавців, які беруть участь у 

фестивалі-конкурсі, повинні будуватися на фольклорі, народних традиціях, 
звичаях та обрядах різних національностей України (народні танці національних 

меншин будь-якого жанру та стилю – від сценічної обробки фольклорних танців 
до сучасних винаходів нових форм у національній хореографії). 

Критерії оцінювання: 
музичний і танцювальний матеріал; 

оригінальність постановки номера; 
дотримання танцювальної лексики; 

естетика костюмів і реквізиту. 

 

V. Визначення та нагородження переможців 

 

5.1. Переможців і призерів Фестивалю визначає журі (додаток №1). 

5.2. Журі має право призначати додаткові заохочувальні відзнаки та не 

присуджувати Гран-Прі, I, II та III місце; 

5.3. Всі учасники нагороджуються дипломами (відповідних ступенів) 

Українського державного центру позашкільної освіти. 

5.4. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

VІ. Фінансування 

 

6.1. Проїзд, проживання, харчування учасників здійснюються за рахунок 

організації, яка відряджає, або інших джерел фінансування не заборонених 

чинним законодавством України. 
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VІІ. Документація Фестивалю 

 

7.1. Для участі у фестивалі-конкурсі необхідно до 1 жовтня 2017 року подати 

заявку на електронну адресу vdcev@ukr.net (додаток № 2, 3), або надіслати  за 

адресою: м. Луцьк, вул. В. Чорновола, 3, Волинський державний центр 

естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів. 

7.2. Для участі у Фестивалі учасникам необхідно мати з собою наступні 

документи: 

заявка на участь; 

копія свідоцтва про народження або паспорт учасника; 

список учасників у заході затверджений організацією, що відряджає. 
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Додаток 2 

до листа УДЦПО 

від ____ 2017 р. № ______ 

 

ЗАЯВКА  

на участь у Всеукраїнському відкритому фестивалі- конкурсу пісні і танцю 

національних меншин України «Україна - мій дім» серед учнівської молоді 

професійно-технічних навчальних закладів 

                                            Номінація «Хореографія» 

 

 

1. Назва танцювального колективу__________________________________ 

2. Вікова категорія _______________________________________________  

3. Навчальний заклад _____________________________________________ 

4. Назва хореографічної композиції, танцю ___________________________ 

5. Кількість учасників ____________________________________________ 

6. Музичний супровід ____________________________________________ 

7. П.І.Б. керівника __________________________________________________ 

8. Мобільний телефон керівника _______________ 

 

Керівник колективу______________________ 

 

Дата подання заявки: «___»_________2017 р. 
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Додаток 3 

до листа УДЦПО 

від ____ 2017 р. № ______ 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському відкритому фестивалі- конкурсу пісні і танцю 

національних меншин України «Україна - мій дім» серед учнівської молоді 

професійно-технічних навчальних закладів 

Номінація «Вокал» 

 

1. П.І.Б. учасника конкурсу (назва колективу) ________________________________ 

2. Дата народження (повна кількість років виконавця) __________________ 

3. Вікова категорія _______________________________________________  

4. Навчальний заклад _____________________________________________ 

5. Назва виконуваного твору ________________________________________ 

6. Автори пісні (сл., муз.) ___________________________________________ 

7. П.І.Б. керівника __________________________________________________ 

8. Мобільний телефон керівника _____________________________________ 

9. Супровід (фонограма, акомпанемент) ________________________________ 

 

Керівник колективу___________________________________________ 

 

Дата подачі заявки: «___»_________2017 р. 

 


