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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Кловський узвіз 8, м. Київ, 01021; т/ф (044) 253-75-25; тел. 253-63-99, 253-01-05
“МТС” +38 (050) 566-89-50; “Київстар” +38 (097) 751-98-81; “Life” +38 (063) 673-19-61
E-mail: u d c p o u a @ g m a i l . c o m ; e s t e t u @ i . u a ; t e x n @ i . u a ; m e t t o d 2 @ g m a i l . c o m ; W e b - s i t e : h t t p : / / u d c p o . c o m . u a

Від 11.04. 2018 р. № 04-56

Директорам обласних, Київського
міського центру, палаців дитячоюнацької творчості естетичного
виховання, державних будинків
художньої та технічної творчості
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018
№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) 19 травня 2018 року у місті Києві Українським
державним центром позашкільної освіти спільно з Міністерством оборони
України, ГОВО «Коло.Медіа» буде проведено Всеукраїнський фестивальконкурс духових оркестрів «Армія дітям». Умови проведення додаються.
До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної,
загальної середньої, професійної освіти та інших закладів освіти України учасники духових оркестрів (по два оркестри від області).
Заїзд учасників 19 травня 2018 року до 09.00 години за адресою: місто Київ,
проспект Перемоги, 37, Площа знань Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Від’їзд 19
травня після 17.00 години.
Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу та осіб, які
їх супроводжують, здійснюються за рахунок організації, що відряджає. Просимо
завчасно придбати квитки на зворотній шлях.
Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення заходу
забезпечують супроводжуючі особи.
Додаткова інформація за телефоном у місті Києві (044) 253-01-05,
контактна особа Кононенко Ірина Володимирівна.
Директор

Кононенко (044) 253-01-05

Г. А. Шкура
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Додаток
до листа УДЦПО
від 11.04.18 № 04-56

Умови проведення
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу духових оркестрів
«Армія дітям»
1. Мета і завдання
1.1. Всеукраїнський фестиваль-конкурс духових оркестрів «Армія дітям»
(далі – фестиваль-конкурс) проводиться з метою популяризації різних видів
самодіяльного мистецтва, розвитку духових оркестрів, забезпечення духовної
єдності поколінь, залучення учнівської молоді до відродження й становлення
духового жанру, організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді.
Основними завданнями є:
формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної
ідентичності, національної гідності;
популяризація Збройних Сил України у суспільстві;
розвиток аматорського духового оркестрового виконавства;
реалізація і підтримка творчого потенціалу учасників;
виявлення та підтримка кращих дитячих і юнацьких духових оркестрів;
популяризація кращих зразків духової музики;
підвищення
рівня
виконавської
майстерності
колективів.
2. Організатори фестивалю-конкурсу
2.1. Організаторами заходу є Український державний центр позашкільної
освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерство оборони України,
ГОВО «Коло. Медіа».
3. Учасники фестивалю-конкурсу
3.1. До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів
позашкільної, загальної середньої, професійної освіти та інших закладів освіти
України - учасники духових оркестрів (по два оркестри від області).
3.2. Фестиваль-конкурс відбудеться у місті Києві 19 травня 2018 року за
адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 37, Площа знань Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського».
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4. Порядок проведення фестивалю-конкурсу
4.1. Для участі у фестивалі-конкурсі учасникам необхідно представити до
двох творів тривалістю до 10 хвилин (загалом!!!). Програма виступу повинна
відображати стиль колективу. До виступу бажано включити твори світової
класики, українських композиторів, українські народні пісні, марши, вальси
тощо.
4.2. Фестиваль-конкурс передбачає конкурсну програму.
4.3. Програмою заходу заплановано:
урочисте відкриття Фестивалю-конкурсу;
виступи учасників;
марш – парад духових оркестрів.
Почерговість виступів учасників визначається організаторами.
4.4. Для участі у заході необхідно до 20 квітня ц. р. надіслати заявку
(додаток № 1) на електронну адресу estetu@i.ua.
4.5. Увага!!! Програмою заходу передбачено спільне виконання творів
оркестрів-учасників фестивалю-конкурсу з військовими оркестрами. У
окремому додатку до листа, у форматі PDF додаються партитури цих творів.
Вивчення партитур не є обов’язковим (на розгляд учасників та їх керівників).
Твори до конкурсної програми не входять і журі оцінюватися не будуть.
5. Критерії оцінювання
5.1. Учасників оцінює компетентне журі. Рішення журі є остаточним та
оскарженню не підлягає.
5.2. Критерії оцінювання:
техніка та віртуозність виконання;
виразність виконання твору;
індивідуальне трактування виконання програми.
6. Нагородження
6.1. Учасники нагороджуються дипломами, відповідних ступенів,
Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і
науки України.
7. Фінансування
7.1. Витрати на проїзд, перебування учасників фестивалю-конкурсу та
осіб, що їх супроводжують, здійснюються за рахунок організації, яка відряджає,
або інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством
України.

Додаток № 1
Заявка
на участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі
духових оркестрів «Армія дітям»
№
п/п

Область

Район (місто)

Повна назва навального
закладу

Учасник
(повна назва
колективу)

Кількість
учасників
дівч./
хлопчиків

П.І.Б. керівника,
конт.телеф.

Твори для виконання

1.

2.

Інформація про колектив (історія створення, звання, здобутки інше) ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Програма представленого виступу ___________________________________________
(назва колективу)
№

Автор твору

Назва твору

Тривалість номеру

Керівник колективу __________________________________________ ініціали, прізвище

Кількість учасників

