
 

 

 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Кловський узвіз 8, м.Київ, 01021; т/ф (044) 253-75-25, 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 cp ou a @gmai l . com ;  es t e tu @i .u a ;  t exn @i .u a ;  met t od 2 @gmai l . c om;  Web - s i t e :  h t t p : / /  u d cp o.com.u a   
 

 
 
 
 

Від 06.09.18р. №09 - 09   

 

 

Директорам обласних, Київського та 

міських центрів, палаців дитячо-

юнацької творчості, естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої  та  технічної  творчості 

 

 

Про проведення   

Всеукраїнського фестивалю мистецтв  

«На крилах гармонії» 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.18 р. 

№12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами 

позашкільної освіти на 2018 рік», з 18 по 20 жовтня 2018 року на базі 

Херсонського Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської ради 

Українським державним центром позашкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України спільно з Херсонським Таврійським ліцеєм мистецтв буде 

проведено Всеукраїнський фестиваль мистецтв «На крилах гармонії» (умови 

додаються). 

До участі у фестивалі запрошуються вихованці (учні) закладів 

позашкільної, загальної середньої, професійної освіти та інших закладів освіти 

України віком від 6 до 18 років (включно). 

Заїзд та реєстрація учасників фестивалю – 18 жовтня ц.р. до 11.00 год. за 

адресою: м. Херсон, вул. Вишнева (Блюхера), 44, Херсонський Таврійський 

ліцей мистецтв. 

Від’їзд учасників фестивалю 20 жовтня ц.р..  

Витрати на відрядження учасників та супроводжуючих осіб здійснюються 

за рахунок організації, що відряджає. Просимо завчасно придбати квитки на 

зворотній шлях.  

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

проведення заходу покладається на осіб, що їх супроводжують. 

Для участі у фестивалі необхідно до 15 вересня 2018 року надіслати заявку 

на адресу: 73042, м. Херсон, вул. Вишнева (Блюхера), 44, Херсонський 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetu@i.ua
mailto:texn@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.org.ua/
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Таврійський ліцей мистецтв (додатки № 1, №2) або на електронну адресу: 

htlm109@ukr.net.  

Додаткова інформація за телефонами: у місті Києві (044) 253 - 01 - 05 

(контактна особа - Наумець Алла Федорівна), у м. Херсоні (0552) 37 - 65 - 40 

(контактні особи - Богданова Світлана Юріївна (хореографія) - (066) 418 – 60 - 

30; Жолобенко Катерина Валентинівна (музика) - (066) 064 – 58 - 53. 

 

 

Директор                                                                                                  Г. А. Шкура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наумець (044) 253 01 05  

 

mailto:htlm109@ukr.net
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Додаток   

до листа УДЦПО 

від 06.09.18р. №09 - 09 

 

Умови проведення   

Всеукраїнського фестивалю мистецтв  

«На крилах гармонії» 

 

1. Мета і завдання 

1.1 Всеукраїнський фестиваль мистецтв «На крилах гармонії»                 

(далі – фестиваль) проводиться з метою збереження та збагачення 

національних традицій музичного та хореографічного мистецтва, виявлення та 

підтримки обдарованих дітей та молоді.  

Основні завдання фестивалю: 

розвиток, підтримка та популяризація кращих зразків музичного та 

хореографічного мистецтва серед дітей та молоді; 

залучення вихованців (учнів) до відродження та становлення кращих 

традицій національної музичної та хореографічної спадщини України;  

знайомство з музичним репертуаром вокально-хорових та 

інструментальних колективів, ансамблів і солістів; 

підвищення професійної майстерності керівників та виконавців; 

сприяння встановленню творчих зв’язків між художніми колективами; 

створення умов для дружніх стосунків між конкурсантами, спілкування та 

творчого єднання; 

збагачення репертуару колективів творами української класичної 

спадщини, а також високохудожніми сучасними творами; 

пізнання сторінок історії розвитку в Україні народного інструментального 

музичного виконавства, як важливої складової української музичної культури. 

пропагування народної творчості, творів класиків, сучасних українських 

авторів; 

підвищення професійної майстерності керівників та виконавців; 

пошук та використання нових хореографічних рішень у постановочній 

роботі;  

обмін досвідом у системі естетичного виховання дітей та молоді, 

виховання естетичного смаку засобами хореографічного мистецтва. 

 

2. Організатори 

2.1. Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти 

і науки  України, управління освіти і науки Херсонської обласної державної 

адміністрації, управління у справах сім’ї, молоді та спорту Херсонської 

обласної державної адміністрації, управління освіти і науки Херсонської 

міської ради, управління культури Херсонської міської ради та Херсонський 

Таврійський ліцей мистецтв 
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3. Порядок проведення фестивалю та номінації 

3.1. Фестиваль проводиться у чотирьох вікових категоріях:   

молодша вікова категорія – 6 – 10 років; 

середня вікова категорія – 11 – 14 років; 

старша вікова категорія –15 – 18 років; 

змішана вікова категорія.   

3.2. Фестиваль проводиться у  номінаціях: 

«Інструментальне мистецтво»; 

«Вокальне мистецтво»; 

«Хореографічне мистецтво». 

3.3. «Інструментальне мистецтво» (солісти-інструменталісти; дуети, 

інструментальні ансамблі та ансамблі фольклорної музики; вокально-

інструментальні ансамблі, оркестри). 

Критерії оцінювання: 

аранжування твору; 

рівень виконавської майстерності; 

складність, сучасність, креативність репертуару; 

сценічна культура виконання. 

3.4. «Вокальне мистецтво» (солісти: академічний, естрадний, джазовий, 

народний спів; дуети, вокальні ансамблі (академічні, естрадні, народні; хорові 

колективи (академічні, народні). 

Критерії оцінювання: 

складність репертуару; 

рівень виконавської майстерності; 

відповідність репертуару віковій категорії учасників; 

сценічна культура виконання (костюм, передача художнього образу, 

артистичність). 

Конкурсанти солісти, дуети, ансамблі виконують 1 твір у заявленій 

номінації тривалістю до 5 хв., хори та оркестри – 2 твори тривалістю до 10 хв.. 

Учасники можуть брати участь в одній або у кількох номінаціях. 

3.5. «Хореографічне мистецтво» (народний танець, танець (хіп-хоп, диско, 

техно, стріт-dance), сучасний танець (модерн, джаз-модерн, афро-джаз, вільна 

танцювальна категорія), дитячий танець, демі-класика). До участі у фестивалі 

запрошуються солісти, дуети; малі групи (до 8 осіб), групи від 10 і більше 

осіб, змішана категорія. 

Учасники хореографічних колективів представляють конкурсну програму, 

яка складається з одного номеру у одній номінації (можливо 2 номери за 

певних умов). 

Тривалість одного номера до 3-х хвилин. 

Критерії оцінювання: 

художній рівень постановки (драматургія та режисура танцю); 

рівень виконавської майстерності; 

сценічна культура (костюми, художнє оформлення, якість 

музичного матеріалу); 
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відповідність обраної тематики віку виконавців; 

відповідність лексичного матеріалу та костюму обраному напряму; 

оригінальність балетмейстерського рішення. 

3.6. Для участі у фестивалі необхідно надіслати до 15 вересня 2018 року 

заявку до Оргкомітету за адресою: 73042, м. Херсон, вул. Вишнева (Блюхера), 

44, Херсонський  Таврійський  ліцей  мистецтв (додатки №1, №2) або на 

електронну адресу: htlm109@ukr.net. Для кожної номінації заявка 

оформлюється окремо. 

3.7. Програмою фестивалю передбачається: 

урочисте відкриття фестивалю; 

презентація колективів (художній номер «Візитка» від кожного - 

колективу,(учасника); 

безпосередньо конкурс (на 2-х сценічних майданчиках); 

урочисте закриття фестивалю (Гала-концерт).  

 

4. Конкурсна програма фестивалю 

4.1. Конкурсна програма складається  відповідно до поданих заявок. 

4.2. Для участі у церемонії відкриття фестивалю колектив має підготувати 

візитну картку тривалістю до 3-х хвилин. 

4.3. Фонограми для виступів надаються на флеш-накопичувачі. 

 

5. Визначення та нагородження переможців 

5.1. Володаря Гран–Прі і переможців фестивалю визначає журі. 

5.2. Журі залишає за собою право не присуджувати Гран – Прі.  

5.3. Переможці фестивалю нагороджуються дипломами Українського 

державного центру позашкільної освіти (відповідних ступенів). 

5.4. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

6. Документація 

6.1 Заявка на участь у фестивалі (додатки №1, №2) та 2-3 фотографії 

учасників для оформлення буклету фестивалю (подається у встановлені 

терміни згідно з пунктом 3.6. умов проведення фестивалю). 

6.2. Для інформаційного забезпечення та підготовки буклету фестивалю до 

заявки додається інформаційний лист (творча біографія, цікаві факти з життя 

колективу, кольорові фото в електронному варіанті). 

6.3. Списки колективу, завірені керівником закладу. 

 

ВАРІАНТИ ПРОЖИВАННЯ 

під час перебуання на фестивалі  

Green Hostel (Адрес: 15 Naftovykiv Street apartment 418, 421, Херсон,), 

Телефон: 050 063 3179). 

Хостел Херсон (Адрес: вулиця Грецька, 51, Херсон,) 

Телефон: 095 546 8260). 

Гостьовий дім Welcome Home(Херсон, ул. Чайковского, д. 60  

https://www.google.com.ua/search?hotel_dates=2018-09-17,2018-09-18&rlz=1C1GGRV_enUA751UA751&site=async/lcl_akp&q=green+hostel+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEy3zCo2yM4z05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAYuVYAAwAAAA&ludocid=2041284845057634498&sa=X&ved=2ahUKEwi2-7PP5qDdAhVBVSwKHV2mDA0Q6BMwBHoECAEQFw
https://www.google.com.ua/search?hotel_dates=2018-09-17,2018-09-18&rlz=1C1GGRV_enUA751UA751&site=async/lcl_akp&q=green+hostel+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=2041284845057634498&sa=X&ved=2ahUKEwi2-7PP5qDdAhVBVSwKHV2mDA0Q6BMwBXoECAEQGg
https://www.google.com.ua/search?hotel_dates=2018-09-17,2018-09-18&rlz=1C1GGRV_enUA751UA751&site=async/lcl_akp&q=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzqzQvNMso15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAZEeKj8wAAAA&ludocid=16276725745975896357&sa=X&ved=2ahUKEwiHhOWe56DdAhXECiwKHVIvD4MQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.com.ua/search?hotel_dates=2018-09-17,2018-09-18&rlz=1C1GGRV_enUA751UA751&site=async/lcl_akp&q=%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=16276725745975896357&sa=X&ved=2ahUKEwiHhOWe56DdAhXECiwKHVIvD4MQ6BMwBXoECAEQGw
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+380 (57) 728-49-79+380 (57) 341-45-60). 

Хостел Класік (Херсон, пр. Сенявина, 11а,  

+380 (57) 728-49-79+380 (57) 341-45-60). 

Khostel Kherson (Херсон, Ulitsa Lenina 51, Herson dom  

 +380 44 392 80 32). 

 

ХДУ (Дирекція студентського містечка ХДУ: 

Гуртожиток № 1:м.Херсон, вул.Ливарна, Тел. (0552) 32-67-19. 

Гуртожиток № 2: м.Херсон, вул.Гімназична, 34,Тел.: (0552) 22-63-26. 

Гуртожиток № 3: м.Херсон, вул. Університетська, 2.Тел.: (0552) 32-67-21. 

Гуртожиток № 4: м.Херсон, вул. Ливарна, 1.)Тел.: (0552) 32-67-18. 

 

Херсонська академія неперервної освіти, (Херсон,  Покрышева ул., 41 

(055) 254 01 85, (055) 254 01 86, (055) 254 01 87,) 

Туристична база, адреса: м. Херсон, пр-т Ушакова, 18/2 (ІІ-поверх), 

телефон для довідок: (0552) 49-19-97 ; (050) 49 47 936; (096) 720 67 34 

Питання, які не висвітлено в умовах проведення фестивалю уточнюються 

за телефонами у м. Херсоні (0552) 37–65–40 (контактні особи – Богданова 

Світлана Юріївна (хореографія) – моб. (066) 4186030; Жолобенко Катерина 

Валентинівна (музика) – (066) 0645853. 
 

 

 

 

https://planetofhotels.com/ukraina/herson/khostel-kherson
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Додаток № 1 

до умов проведення 
 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському фестивалі мистецтв  

«На крилах гармонії» 

номінації 

«Інструментальне мистецтво»; 

«Вокальне мистецтво». 

1.Місто/район,область/________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Назва закладу, при якому функціонує колектив, його поштова адреса, 

контактний 

телефон____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Назва колективу (ПІБ соліста), звання, творча характеристика, інформація 

про керівника, концертмейстера 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

4. Назва інструменту для солістів, супровід (за необхідністю) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

5. Концертна програма, представлена на фестивалі, її тривалість (назва твору, 

автор)______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Кількість учасників (всього, дівчаток, хлопчиків), супроводжуючих 

дорослих (крім керівників) - жінок, чоловіків 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

7. Дата і час приїзду, рейс (№ потягу, № вагону) 

___________________________________________________________________  

8. Дата і час 

від'їзду_________________________________________________________ 

До заявки просимо надати 2-3 фото колективу для створення буклету 
фестивалю. 
 
М.П.                                                                                 Підпис керівника закладу 
         



8 

 

 

Додаток № 2 

до умов проведення 
 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському фестивалі мистецтв  

«На крилах гармонії» 

номінація «Хореографічне мистецтво» 

 

1. Місто /район, область/  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.  Назва закладу, при якому функціонує колектив, його поштова адреса, 

контактний телефон 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

3.  Назва колективу, звання (за наявності), творча характеристика, П.І.Б. 

керівника,  контактний телефон. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.  Програма виступу, представлена на фестиваль та її тривалість (назва 

номеру) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Кількість учасників (всього дівчаток, хлопчиків), супроводжуючих осіб 

(крім керівників) – жінок, чоловіків 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Дата і час прибуття, рейс (№ потягу, № вагону) 

______________________ 

___________________________________________________________________ 

7.Дата і час від’їзду 

___________________________________________________ 

 
До заявки просимо надати 2-3 фото колективу для створення буклету 
фестивалю. 
 

 
М.П.       Підпис керівника закладу 


