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
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Від 10.04.18р. № 04-12
Директорам обласних, Київського
міського центру, палаців дитячо-юнацької
творчості естетичного виховання,
державних будинків художньої та технічної
творчості
Про проведення Всеукраїнського
фестивалю дитячих театральних колективів
та майстрів художнього слова «Дивосвіт Мельпомени»
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), з 14 до 18 травня 2018 року в місті Херсоні
Українським державним центром позашкільної освіти Міністерства освіти і
науки України спільно з Херсонським Таврійським ліцеєм мистецтв буде
проведено Всеукраїнський фестиваль дитячих театральних колективів та
майстрів художнього слова «Дивосвіт Мельпомени» (умови додаються).
До участі запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, загальної
середньої, професійної, вищої освіти, дитячих та юнацьких театральних
колективів, театрів ляльок, театрів малих форм, читці (групи читців) віком від 6
до 20 років.
Заїзд та реєстрація учасників фестивалю 14 травня 2018 року до 14.00 год.
за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева 44, Херсонський Таврійський ліцей
мистецтв.
Від’їзд учасників фестивалю 19 травня 2018 року. Квитки на зворотний
шлях просимо придбати заздалегідь.
Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників фестивалю та
осіб, які їх супроводжують, здійснюються за рахунок організації, що їх
відряджає.
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 20 квітня 2018 року надіслати заявку
на адресу: 73042, м. Херсон, вул. Вишнева (Блюхера), 44, Херсонський
Таврійський ліцей мистецтв (додаток № 3) або на електронну адресу:
htlm109@ukr.net .
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Додаткова інформація за телефонами: у місті Києві (044) 253-01-05
(контактна особа – Наумець Алла Федорівна), у місті Херсоні (050) 648-77-19
(контактна особа – Каминіна Олена Василівна), (050) 550-45-75, (067) 16-55-100
(контактна особа – Шепель Анастасія Володимирівна).
Директор

Наумець (044) 253-01-05

Г. А. Шкура
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Додаток до листа УДЦПО
від 10.04.18р. № 04-12

Умови проведення
Всеукраїнського фестивалю дитячих театральних колективів та майстрів
художнього слова «Дивосвіт Мельпомени»
1. Мета і завдання
1.1. Всеукраїнський фестиваль дитячих театральних колективів та
майстрів художнього слова «Дивосвіт Мельпомени» (далі Фестиваль)
проводиться з метою залучення дітей, молоді до вітчизняної та зарубіжної
культури, драматургії, літератури та різних форм театральної діяльності, як
засобу інтелектуально-творчого розвитку.
Основні завдання:
виховання підростаючого покоління засобами театрального мистецтва;
популяризація дитячого та юнацького театрального мистецтва;
виявлення, підтримка, професійна орієнтація обдарованих дітей та молоді;
пропагування народної творчості, творів класиків, сучасних українських
авторів;
підвищення професійної майстерності керівників та виконавців;
обмін досвідом у системі естетичного виховання дітей та молоді, виховання
естетичного смаку засобами театрального мистецтва;
сприяння встановленню творчих зв’язків між художніми колективами та
солістами, подальше зміцнення творчої співдружності колективів професійного
і самодіяльного мистецтв.
2. Організатори і партнери Фестивалю
2.1. Організаторами заходу є: Український державний центр позашкільної
освіти Міністерства освіти і науки України, департамент освіти і науки
Херсонської обласної державної адміністрації, управління освіти Херсонської
міської ради, управління культури Херсонської міської ради, Херсонський
Таврійський ліцей мистецтв.
2.2. Партнери: Херсонський обласний академічний музично-драматичний
театр ім. М. Куліша, Херсонський обласний академічний театр ляльок.
3. Журі Фестивалю
3.1. До складу журі фестивалю входять провідні фахівці театрального
мистецтва (додаток № 3).
4. Учасники Фестивалю
4.1. До участі запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної,
загальної середньої, професійної, вищої освіти, дитячих та юнацьких
театральних колективів, театрів ляльок, театрів малих форм, читці (групи
читців) віком з 6 до 20 років.
5. Порядок проведення Фестивалю
5.1. Фестиваль проводиться з 14 по 18 травня 2018 року в місті Херсоні.

4

5.2. Фестиваль проводиться у номінаціях:
«Театр»;
«Малі театральні форми»;
«Читці»;
«Театр ляльок».
5.3. Фестиваль проводиться серед вікових груп:
6-10 років (молодша вікова група);
11-14 років (середня вікова група);
15-18 років (старша вікова група);
18-20 років (студентські театри)
5.4. Для участі у Фестивалі необхідно:
до 20 квітня 2018 року надіслати заявку (додаток № 2) до оргкомітету на
електронну адресу: htlm109@ukr.net. Для кожної номінації заявка
оформлюється окремо;
стислу творчу характеристику колективу, 2-3 фотографії учасників для
оформлення буклету фестивалю.
5.5. Конкурсна програма:
учасники театральних колективів представляють виставу тривалістю 30-60
хвилин, малі театральні форми 10-15хв., лялькову виставу 25-45 хвилин. Для
участі у відкритті Фестивалю колектив має підготувати музично-пластичну
«візитну картку» тривалістю до 3-х хвилин.
Запис фонограм на СD диску з якісним записом або на флеш накопичувачі.
Допускається використання музичних номерів у режимі «+».
До конкурсу допускається 1 робота в кожній номінації (заявлена у заявці),
інші роботи – поза конкурсом.
Читці виконують два різнопланових твори. Тривалість кожного твору не
більше 3-6 хвилин.
Фестивальні вистави проходитимуть на сценічних майданчиках
Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім.
М. Куліша, Херсонського обласного академічного театру ляльок, Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв. Необхідно надати відео конкурсного матеріалу
до оргкомітету для визначення сценічного майданчика.
5.6. Програмою Фестивалю передбачається:
урочисте відкриття Фестивалю;
презентація колективів (художній номер «Візитка» до 3-х хвилин);
проведення фестивальних програм за жанрами;
розважальна програма, перегляд конкурсних вистав;
участь у карнавальній ході ХХ Міжнародного фестивалю професійних
театрів «Мельпомена Таврії».
урочисте закриття Фестивалю.
6. Критерії оцінювання
6.1. Конкурсні роботи оцінюються за критеріями:
художній рівень літературного матеріалу;
рівень виконавської майстерності, сценічної культури виконавців;
режисерський задум і засоби його втілення;
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дикція виконавців;
музичне оформлення;
виготовлення театральних ляльок;
оригінальність та творчий підхід.
7. Визначення та нагородження переможців
7.1. За результатами Фестивалю журі визначає переможців Фестивалю.
7.2. Переможці Фестивалю у кожній віковій категорії і кожній номінації
нагороджуються дипломами відповідних ступенів Українського державного
центру позашкільної освіти.
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Додаток № 1
до Умов проведення
фестивалю

Склад оргкомітету
Всеукраїнського фестивалю дитячих театральних колективів та майстрів
художнього слова «Дивосвіт Мельпомени»
Співголови:
Шкура Геннадій Анатолійович
Педоренко Олена Василівна

Мельник Анжеліка Іванівна
Члени оргкомітету:
Шепель Анастасія Володимирівна

Каминіна Олена Василівна

Директор Українського державного
центру позашкільної освіти
Міністерства освіти і науки України
Заступник директора Українського
державного центру позашкільної
освіти Міністерства освіти і науки
України
Директор Херсонського Таврійського
ліцею мистецтв
Заступник директора з виховної
художньо-творчої роботи
Херсонського Таврійського ліцею
мистецтв, керівник театрального
колективу «Чудасія» Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв
Голова методичного об’єднання
вчителів театрального мистецтва,
керівник зразкового художнього
театрального колективу «Дивосвіт»
Херсонського Таврійського ліцею
мистецтв.
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Додаток № 2
до Умов проведення

Заявка
на участь у Всеукраїнському фестивалі дитячих театральних колективів
та майстрів художнього слова «Дивосвіт Мельпомени»
1.Місто/район,область/_________________________________________________
2. Назва закладу, при якому функціонує колектив, його поштова адреса,
контактний телефон
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Назва колективу, звання, творча характеристика, інформація про
керівника____________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Конкурсна робота, яка буде представлена на фестивалі, її тривалість (назва
твору, автор для читців)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Кількість учасників
____________________________________________________________________
6. Дата і час прибуття, рейс (№ потягу, № вагону)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7.Дата і час від’їзду
__________________________________________________________________________
М.П.

Підпис керівника закладу
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Додаток №3
до Умов проведення

Склад журі
Всеукраїнського фестивалю дитячих театральних колективів та майстрів
художнього слова «Дивосвіт Мельпомени»
Лимаренко
Лідія Іванівна

заслужений працівник культури України, доктор
педагогічних наук, професор, завідуюча кафедрою
культурології Херсонського державного
університету
Любота
викладач КВНЗ київської обласної ради коледжу
Віталій Володимирович культури і мистецтв, член національної спілки
театральних діячів України, арт-директор
Міжнародного інтеграційного фестивалю «Сонячна
хвиля», художній керівник і режисер народного
аматорського театру «Паростки»
Савченко
директор центру культури і мистецтв національного
Ірина Віталіївна
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова,
професор кафедри української літератури,
заслужений працівник культури України, художній
керівник та режисер студентського театру
«Вавилон»
Інюточкін
завідувач кафедрою майстерності актора та
Олександр
режисури театру анімації Харківського
Олександрович
національного університету мистецтв ім. І.П.
Котляревського, професор, Заслужений діяч
мистецтв України (за згодою)
Добровольська
заслужена артистка України, актриса Херсонського
Світлана Володимирівна обласного академічного музично-драматичного
театру ім. М.Куліша (за згодою)

