
 

 

 
 

  

 
 

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 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  01.11.2018р. № 11-02 

Директорам обласних, Київського  

міського центру, палаців дитячо-юнацької 

творчості естетичного виховання, державних 

будинків художньої та технічної творчості  

 

 

Про проведення  

Всеукраїнського дитячо-юнацького  

фестивалю –конкурсу естрадної пісні  

«Різдвяна зіронька » 

 

 

Повідомляємо Вам, що з 17 до 20 січня 2019 року у м. Мукачеві Закарпатської області 

Українським державним центром позашкільної освіти спільно з Мукачівським Центром 

дитячої та юнацької творчості планується проведення Всеукраїнського дитячо-юнацького 

фестивалю-конкурсу естрадної пісні «Різдвяна зіронька» (умови додаються). 

До участі запрошуються учні (вихованці) закладів позашкільної, загальної середньої,  

професійної, вищої освіти, а саме: солісти, дуети, тріо, вокальні ансамблі,  музичні гурти, 

кавер-групи  (до 10 учасників) віком від 6 до 21 року включно. 

Для участі у фестивалі необхідно до 15 грудня 2018 року подати заявку на електронну 

адресу:  zastupnik.bsh@gmail.com (форма додається). 

Заїзд учасників фестивалю − 17 січня 2019 року (місце проживання учасників заходу 

погоджується з організаційним комітетом проживання визначається самостійно).  

Від’їзд учасників фестивалю – 20 січня 2019 року. Просимо завчасно придбати квитки на 

зворотний шлях. 

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

покладається на осіб, що їх супроводжують.  

Витрати на відрядження учасників здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Додаткова інформація за тел.: у місті Мукачеві – (066) 378-45-25 (контактна особа – 

Готюр Лариса Богданівна); у місті Києві – (044) 253-01-05 (контактна особа – Наумець Алла 

Федорівна). 

 

 

Директор                                                                                                                            Г. А. Шкура 

 

 

 

 
Наумець (044) 253-75-25 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetu@i.ua
mailto:texn@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.com.ua/
mailto:zastupnik.bsh@gmail.com
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Додаток  

до листа УДЦПО  

 від 01.11.2018р. № 11-02 

 

Умови проведення   

Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 

 естрадної пісні «Різдвяна зіронька» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс естрадної пісні «Різдвяна 

зіронька» (далі - Фестиваль) проводиться з метою підтримки, розвитку та 

популяризації вокального мистецтва, збагачення юних виконавців естрадної пісні 

новими творчими здобутками. 

1.2. Основними завданнями фестивалю є: 

пошук і підтримка талановитих дітей та молоді; 

виявлення обдарованих виконавців, які створюють власний художній образ; 

формування високохудожнього смаку; 

естетичний і духовний розвиток молодого покоління; 

залучення поетів, композиторів, діячів мистецтв до роботи з обдарованими дітьми 

та молоддю. 

 

2. Організатори Фестивалю 

2.1. Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки 

України, управління освіти молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради, Мукачівський Центр дитячої та юнацької творчості. 

 

3. Учасники Фестивалю 

3.1. До участі у Фестивалі запрошуються солісти, дуети, тріо, вокальні ансамблі, 

музичні гурти та кавер-групи (до 10 учасників). Вік учасників від 6 до 21 року. 

У вокальному ансамблі, музичному гурті, кавер-групі  дозволяється не більше 1/3 

складу поза вказаними віковими категоріями. 

3.2. Фестиваль проводиться серед дітей та молоді у чотирьох вікових категоріях. 

Солісти, дуети та тріо: 

6 – 9 років (молодша вікова категорія) група «А»; 

10 - 13 років (молодша вікова категорія) група «Б»; 

14 – 16 років (середня вікова категорія); 

17 – 21 років (старша вікова категорія). 

Ансамблі: 

6-9 років (молодша вікова категорія «А») 

10 – 12 років (молодша вікова категорія «Б») 

13 – 16 років (середня вікова категорія) 

17 – 21 рік (старша вікова категорія). 
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Музичні гурти та кавер-групи: 

10-13  років (молодша вікова категорія «А») 

14 – 16 років (молодша вікова категорія «Б») 

17 – 19 років (середня вікова категорія) 

20 – 21 рік (старша вікова категорія). 

3.3. Кількісний склад делегації: 10 учасників та 1 керівник (чисельність делегації 

може корегуватися). Учасники віком до 16 років (індивідуально заявлені) приїжджають 

на Фестиваль лише із супроводжуючою особою.  

 
4. Порядок та умови проведення Фестивалю 

4.1.Учасникам Фестивалю  необхідно підготувати дві різнопланові пісні (одна пісня 

обов’язково українською мовою, бажано Різдвяної тематики); фонограма «мінус» має 

бути записана на USB - флеш карті (у форматі mp 3, VAW).  

4.2. Солісти вікової категорії «А» виконують одну пісню. 

4.3. Порядок виконання пісень в програмі Фестивалю вказувати у заявці конкретно, 

зміни під час конкурсу, щодо порядку виконання пісень не допускаються! 

4.4. Всім учасникам фестивалю в номінації «Ансамблі» в репертуарі мати 

додатково одну українську колядку для участі у вертепному дійстві, що відбудеться 

біля центральної ялинки міста 17 січня 2019 р. о 18.00год. Бажано мати фонограму (+) і 

до 10 січня 2019 року відправити на електронну адресу: zastupnik.bsh@gmail.com.  

Для виконання спільної колядки, організатори фестивалю обрали колядку «Святая 

ніч». Прохання до всіх учасників фестивалю вивчити текст.( додаток №5)  

4.5. До 10 січня 2019 року необхідно підтвердити участь у Фестивалі (при наявності 

квитків до міста Мукачева та бронюванні готелю), повідомити про дату і час приїзду та 

від’їзду, номер поїзда та вагону за телефоном: (066) 378 45 25 – Готюр Лариса 

Богданівна, заступник директора Мукачівського  Центру дитячої та юнацької 

творчості. 

5. Критерії оцінювання 

5.1. Рівень виконавської майстерності учасників оцінюється за наступними 

критеріями: 

якість звуковедення та чистота інтонування; 

виконавська та акторська майстерність; 

відповідність стильовим та жанровим ознакам твору, сценічному костюму; 

наявність природного дару, не підкріпленого сучасними музичними засобами; 

творча індивідуальність; 

ансамблевий стрій; 

сценічна культура. 

 

6. Визначення та нагородження переможців 

6.1. Переможців і призерів Фестивалю визначає компетентне журі за результатами 

конкурсних виступів учасників фестивалю (додаток №2). 

6.2. Всі учасники нагороджуються дипломами (відповідних ступенів) Українського 

державного центру позашкільної освіти. 

mailto:zastupnik.bsh@gmail.com


4 

 

6.3. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

7. Фінансування 

7.1. Проїзд, проживання, харчування учасників здійснюються за рахунок 

організації, яка відряджає або інших джерел фінансування не заборонених чинним 

законодавством України.  

 

8. Документація Фестивалю 

8.1. Для участі у Фестивалі подаються наступні документи:  

заявка на участь (додатки №3, №4) подається до 15 грудня 2018 року на електронну 

адресу: zastupnik.bsh@gmail.com; 

копія свідоцтва про народження або копія паспорта  конкурсанта (солістів, дуетів, 

тріо). 

Прохання! 

Заявку на екскурсійну програму фестивалю прописувати в заявці з конкретними 

датами, кількістю осіб. Додатково можна замовити відеозапис. Чітко прописувати 

контактний телефон (мобільний) особи, відповідальної за участь учасника у фестивалі-

конкурсі. 

Увага! 

Просимо завчасно забронювати місця в готелях та придбати квитки (перелік 

рекомендованих готелей  у місті Мукачеві - додаток №6).  

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zastupnik.bsh@gmail.com
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                                                   Додаток № 1  

до умов проведення  Всеукраїнського 

дитячо-юнацького фестивалю – конкурсу 

естрадної пісні  «Різдвяна зіронька » 

 

 

Склад 

організаційного комітету  

Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 

естрадної пісні «Різдвяна зіронька» 

 

Співголови оргкомітету: 

Шкура Геннадій Анатолійович директор Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

Федів Ростислав Євгенович  заступник міського голови Мукачівського 

міськвиконкому  

Члени оргкомітету:  

Кришінець-Андялошій 

Катерина Олександрівна             

начальник управління освіти, молоді та спорту  

Мукачівського  міськвиконкому 

Пенська Галина Яківна директор Мукачівського Центру дитячої та 

юнацької творчості  

Педоренко Олена Василівна                   заступник директора Українського державного 

центру позашкільної освіти 

Чечур Вікторія Богданівна Представник  громадськості  
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Додаток № 2 

до умов проведення Всеукраїнського 

дитячо-юнацького фестивалю –

 конкурсу естрадної пісні  

«Різдвяна зіронька » 

 

Склад журі 

Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 

естрадної пісні «Різдвяна зіронька» 

 

Голова журі: 

Мирослава Качур                  завідувач кафедри співу, диригування та музично – 

теоретичних дисциплін Мукачівського державного 

 університету, доцент, кандидат педагогічних наук 

Члени журі: 

Олександр Садварій   

           

заслужений  артист України, соліст обласної філармонії 

Яна Садварій                     Заслужена артистка України, автор-пісняр, солістка 

Закарпатської  обласної філармонії 

Василина Голянич солістка Заслуженого академічного Закарпатського 

народного хору, лауреат всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів   
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Додаток № 3 

до умов проведення Всеукраїнського 

дитячо-юнацького фестивалю –

 конкурсу естрадної пісні  

«Різдвяна зіронька » 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу   

естрадної пісні «Різдвяна зіронька» 

(для солістів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІБ конкурсанта 

та моб. тел. 

 

ПІБ керівника, моб. тел., який 

готує учасник на конкурс 

 

ПІБ та моб. тел. 

супроводжуючого 

 

Місто (село), район, область  

Вікова категорія  

Назва твору, автор музики та слів 

 

1..------                       сл..,---муз.,------ 

2..------                        сл..,---муз.,------ 

Заклад, який представляє 

учасника на конкурс, номер 

тел..та електронна адреса закладу 

 

Назва готелю за попереднім 

бронюванням в місті Мукачеві 

 

Вид транспорту, дата та час 

приїзду 

 

Вид транспорту, дата та час 

від’їзду  

 

Е
к
ск

у
р

сі
ї Кількість    осіб 

Дата проведення  екскурсії 

 

Куди замовляється екскурсія  

 Замовлення на відео зйомку  Так      або     ні 

Конкурси фестивалі, в яких 

приймали участь  
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                                                                                            Додаток № 4 

до умов проведення Всеукраїнського 

дитячо-юнацького фестивалю – 

конкурсу естрадної пісні  

«Різдвяна зіронька » 

 

                            

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 

естрадної пісні «Різдвяна зіронька» 

(для дуетів, тріо, ансамблів, музичних гуртів, кавер-груп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва колективу та кількісний склад  

 

(ПІБ учасників  дуети, тріо) 

"_____________" 

Хлопчиків - 

Дівчаток -  

ПІБ керівника, моб. тел., який готує 

учасників на конкурс 

 

Кількість осіб які супроводжують 

учасників на конкурс та моб. тел. 

Педагоги –  

моб. тел. 

Батьки  -  

Місто (село), район, область   

Вікова категорія  

Назва  твору,  автор музики та слів 1.------                       сл..,---муз.,------ 

2..------                      сл..,---муз.,------ 

Носій, кількість мікрофонів (радіо, 

шнурові), кількість стойок  

Мікрофонів –  

Стойок –  

Носій -  

Назва колядки, яку виконують на 

відкритті фестивалю 

 

Заклад, який представляє учасника на 

конкурс, номер тел. та електронна 

адреса закладу 

 

Назва готелю за попереднім 

бронюванням в місті Мукачеві 

 

Вид транспорту, дата та час приїзду  

Вид транспорту, дата та час від’їзду   

Е
к
ск

у
р

с

ії
 

Кількість    осіб 

Дата проведення  екскурсії 

 

Куди замовляється екскурсія  

 Замовлення на відео зйомку  Так   або  ні 

Конкурси фестивалі, в яких приймали 

участь 
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Додаток № 5 

до умов проведення Всеукраїнського 

дитячо-юнацького фестивалю – 

конкурсу естрадної пісні  

«Різдвяна зіронька » 

 

 

Текст колядки «Святая ніч" 

 

 Святая ніч, тихая ніч! 

Ясність б'є від  зірниць. 

 2. Дитинонька Пресвята 

  Така ясна, мов зоря, 

 Спочиває в тихім сні. 

 

Тихая ніч, святая ніч! 

Ой зітри сльози з віч, 

 2 Бо син Божий йде до нас, 

 Цілий світ любов’ю спас,  

Вітай нам святе Дитя! 

 

Святая ніч настає,  

Ясний блиск з неба б'є,  

 2 В людськім  тілі Божий Син 

 Прийшов нині в Віфлєєм, 

 Щоб освободити світ. 

Фонограма (-) буде надіслана після подачі  заявки  
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Додаток № 6 

до умов проведення Всеукраїнського 

дитячо-юнацького фестивалю – 

конкурсу естрадної пісні  

«Різдвяна зіронька » 

 

Перелік рекомендованих готелей  м. Мукачева,  

які знаходяться неподалік від центру міста 
Назва готелю адреса кон.телефон Орієнтовна 

ціна/1 особу 

 

Кількість 

місць в 

готелі 

«Аметіст» вул. Підопригори, 

3 

(03131) 3-95-85; 300 -350 грн. 60 чол. 

«Альфа» вул.Данила 

Галицького , 78, 

 (03131) 3-20-31 

 або 0509697787; 

300 -350 грн. 80 чол. 

«Апполон» вул.Партизанська, 

11-б 

 0509695601 або 

(03131) 4-30-33; 

300 -350 грн. 80 чол. 

«Елем» вул. Мічуріна, 8 (03131) 3-20-31,  

3-20-31; 

300 -350 грн. 25 чол. 

хостел «Вікторія» площа Миру тел. 0664270601 

(Марія Петрівна) 

350 – 400  грн.                          

з двохразовим 

харчуванням 

16 чол. 

«Марічка»   вул. Духновича  0664586943 300 -350 грн. 10 чол. 

«Лангер»   вул. 

Росвигівська,2а 

0505510411 300 – 350 грн. + 

сніданки 70 - 90 грн., 

вечеря 90- 100 грн. 

25 чол. 

«Інтурист» вул. Духновича, 

93 

 0954397929 або 

(03131) 3-79-05 

  

«Хостел» площа Миру 0953698282 до 250 грн.+ 

сніданок – 60-80 грн., 

обід – 70 – 90 грн., 

вечеря – 70- 90 грн. 

30 чол. 

 

Всі учасники конкурсу харчуються самостійно.  
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Орієнтовна програма проведення фестивалю 

 

 17 січня 2019 року (четвер) 

До 12.00 Заїзд та розміщення учасників  фестивалю-конкурсу.  

(За бажанням та попереднім замовленням можна відвідати екскурсії) 

12.00 - 17.30 (За бажанням та попереднім замовленням можна відвідати екскурсії): 

Екскурсія в замок «Паланок» (тривалість екскурсії - 4 год.). Екскурсія в 

сан. Карпати, замок графа Фон-Шенборна  

(тривалість екскурсії 4-5 год.). 

17.30 - 18.00 Збір усіх учасників фестивалю в Мукачівському Центрі дитячої та 

юнацької творчості (вул. Маргітича, 11)  

18.00 - 19.30 Урочисте відкриття фестивалю біля центральної ялинки міста 

 18 січня 2019 року (п’ятниця) 

08.00 - 9.00 Сніданок (за власним замовленням, по місцю проживання) 

08.00 - 09.30 Реєстрація учасників в Мукачівському Центрі дитячої та юнацької 

творчості та проба мікрофонів молодшої вікової категорії групи «А», «Б»( 

середя вікова категорія) 

09.30 - 10.30 Зустріч керівників з директором фестивалю  

10.30 - 13.30 Репетиція програми відкриття фестивалю за участю всіх конкурсантів 

13.30 - 14.00 Технічна перерва (світло, звук) 

14.00 - 16.00 Відкриття фестивалю 

16.00 - 16.45 Конкурсна програма молодшої  вікової категорії  «А»/виконують по одній 

пісні 

16.45 - 17.00 Перерва   

17.0 - 17.45 Конкурсна програма молодшої  «Б»  

17.45 - 18.00 Технічна перерва  

18.00 - 19.00 Конкурсна програма учасників  середньої  вікової  категорії  

19.00   Вільний час  

19 січня 2019 року (субота) 

07.00 - 08.00 Сніданок (за власним замовленням, по місцю проживання) 

08.00 - 10.30 Реєстрація учасників старшої вікової категорії, дуетів, ансамблів, 

музичних гуртів, кавер - груп (Мукачівський Центр дитячої та юнацької 

творчості) 

10.30 - 12.30 репетиція для конкурсантів (проба мікрофонів) 

12.30 - 12.45 Технічна перерв (світло, звук) 

12.45 - 13.45 Конкурсна програма (по коловій системі):солісти старшої вікової  

категорії; дуети, тріо  та ансамблі (виконують  першу пісню) 

13.45 - 14.00 Перерва 

14.00 - 15.00 Конкурсна програма (по коловій системі): солісти старшої вікової  

категорії, дуети, тріо та ансамблі (виконують другу пісню) 

15.00 - 16.00 Конкурсна програма учасників номінації: музичні гурти, кавер-групи 

(виконують по 2 твори відразу). 

16.00 -18.00 Гала-концерт та нагородження  лауреатів «Різдвяна зіронька 2019» 

 20 січня 2019 року (неділя) 

11.00 - 16.45 Екскурсія сан. Карпати, замок графа Фон-Шенборна (тривалість 
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екскурсії  4-5 год.). 

Екскурсія  в замок «Паланок» (тривалість екскурсії (тривалість 

екскурсії 4 год.) 

15.00 Від’їзд учасників  фестивалю-конкурсу 
Увага! Всі екскурсії відбуватимуться виключно за умови попереднього замовлення (до 15 грудня 2018 р.).  

Екскурсії проводяться при наявності в групі не менше 20 чол. Збір біля  Центру дитячої та юнацької 

творчості  /вул. Маргітича, 11/.  Інформація  щодо екскурсій за тел. 0663784525 – Лариса Богданівна  

 

 


