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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; 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 19.02.2018 р. № 02-18

Директорам обласних, Київського
міського центру, палаців дитячоюнацької творчості естетичного
виховання, державних будинків
художньої та технічної творчості
Про проведення Всеукраїнського відкритого фестивалю
дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»
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), 25-28 березня 2018 року Українським
державним центром позашкільної освіти буде проведено Всеукраїнський
відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси».
До участі у фестивалі запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної,
загальної середньої, професійної освіти та інших закладів освіти України віком
від 6 до 18 років.
Механіка проведення фестивалю:
25 березня 2018 р. – номінація «Вокальне мистецтво» (не більше 2-х
колективів або окремих виконавців всіх видів вокального та хорового мистецтва
від регіону). Заїзд та реєстрація з 09.00 до 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул.
Героїв Севастополя, 35, Центр дитячої та юнацької творчості Солом'янського
району міста Києва. Проїзд від залізничного вокзалу міста Києва від станції
метро «Вокзальна» трамваєм №1, 3 до зупинки «Героїв Севастополя».
26 березня 2018 р. – номінація «Хореографічне мистецтво» (не більше 2-х
учасників (колективів) від регіону).
27 березня 2018 р. – номінації «Циркове мистецтво» та «Інструментальне
мистецтво (не більше1-го учасника (колектива) у кожній номінації від регіону).
28 березня 2018 р. – номінація «Театральне мистецтво» (не більше 1-го
колективу від регіону).
Заїзд та реєстрація 26, 27 та 28 березня 2018 р. (згідно номінацій) з 09.00 до
10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 13, Київський Палац дітей та
юнацтва. Проїзд від залізничного вокзалу міста Києва до станції метро
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«Арсенальна», далі автобусом № 24 або тролейбусом № 38 до зупинки «Площа
Слави».
Заявки для участі у фінальному (очному) етапі приймаються до 2 березня
2018 року на електронну адресу estetu@i.ua.
Разом з заявкою обов’язково надіслати фонограму виступу в форматі mp3.
Увага! У зв’язку з великою кількістю учасників репетиція на сцені не
передбачена!
Графік виступів складається завчасно, згідно часу прибуття на фестиваль
(вказаного у заявці).
Номінації: «Літературна творчість», «Фото-, кіно-, відео творчість»,
«Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво та художні ремесла»
проводяться у заочному форматі (не більше 2 робіт від регіону (у кожній
номінації). Роботи необхідно надіслати до 26 лютого 2018 року за адресою:
м. Київ, Кловський узвіз, 8, Український державний центр позашкільної освіти,
каб. №212, з поміткою «Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та
юнацької творчості «Чисті роси».
Учасників, які братимуть участь в очних номінаціях просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях. Витрати на відрядження учасників та
супроводжуючих осіб здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення заходу
забезпечують супроводжуючі особи.
Фінальні результати фестивалю будуть розміщені на офіційному сайті
УДЦПО http://udcpo.com.ua протягом трьох робочих днів після завершення
фестивалю.
За додатковою інформацією звертатися за телефонами у місті Києві (044) 25301-05 - Наумець Алла Федорівна, Кононенко Ірина Володимирівна.
Директор

Наумець (044) 253 01 05

Г. А. Шкура
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Додаток до листа УДЦПО
від 19.02. 2018 р. № 02-18

Умови проведення
Всеукраїнського відкритого фестивалю
дитячої та юнацької творчості
«Чисті роси»
І. Загальні положення
1.1 Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»
(далі - Фестиваль) проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнський
фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» (далі - Положення)
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 09 серпня 2002 року
№457 ( у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2015
року № 540) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2015
року за №644/27089.
1.2 Фестиваль проводиться з метою виявлення та підтримки талановитих і
обдарованих дітей та молоді у різних видах та жанрах мистецтва (театральний,
цирковий, хореографічний, фольклорний, етнографічний, вокальний, хоровий,
декоративно-ужитковий, образотворчий, інструментальної музичний, кіно-,
відеотворчості, телебачення, фотографії та комп’ютерної графіки, графіки,
скульптури, архітектури, літературної та композиторської творчості, художні
ремесла, та інші) та сприяння подальшому розвитку їх обдарувань, залучення до
активної участі у мистецькому житті країни та формування творчої еліти України.
1.3. Завданнями Фестивалю є:
патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва;
виявлення і підтримка кращих дитячих та молодіжних творчих колективів,
окремих виконавців;
пропагування, примноження та популяризація надбань національної культури
українського народу, художніх засобів і можливостей мистецтва серед дітей та
молоді;
удосконалення системи науково-методичного та організаційного керівництва
процесом художньої творчості, залучення митців, професійних виконавських
колективів до творчої співпраці з юними аматорами, надання їм фахової
допомоги;
підвищення професійного та педагогічного рівня керівників дитячих і
молодіжних художніх колективів;
узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з дитячими та
молодіжними художніми колективами та виконавцями, пошук нових форм і
методів роботи з ними.
II. Організатори Фестивалю
2.1. Фестиваль проводиться Українським державним центром позашкільної
освіти Міністерства освіти і науки України спільно з Департаментом освіти і
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науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
ІІІ. Учасники фестивалю
3.1. До участі у фестивалі запрошуються вихованці (учні) закладів
позашкільної, загальної середньої, професійної освіти та інших закладів освіти
України віком від 6 до 18 років.
ІV. Порядок і термін проведення
4.1. Всеукраїнський (завершальний) етап Фестивалю відбудеться 25-28
березня 2018 р..
4.2. Програма Фестивалю включає конкурси з номінацій:
«Вокальне мистецтво» (очно);
«Хореографічне мистецтво» (очно),
«Інструментальне мистецтво» (очно),
«Циркове мистецтво» (очно),
«Театральне мистецтво» (очно),
«Літературна творчість» (заочно),
«Фото-, кіно-, відео творчість»(заочно),
«Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво та художні ремесла»
(заочно).
4.3. Номінація «Вокальне мистецтво» (колективи або окремі виконавці всіх
видів вокального та хорового мистецтва (не більше 2-х учасників (колективів) від
регіону, тривалість виступу до 4 хв.).
Учасники представляють твори відповідно до стильових і жанрових
особливостей творчих колективів чи солістів. Солісти, творчі колективи
виконують твори української та світової класики, сучасних авторів та інші твори.
Вокалісти повинні виступати без використання фонограми (живий звук) або
можуть використовувати для супроводу фонограму типу «мінус».
Фольклорні та етнографічні колективи презентують мистецтво окремого
регіону, зберігають особливості народного одягу, діалект, виконавську манеру,
інструментарій тощо.
Виступи оцінюються журі за такими критеріями:
чистота інтонування;
майстерне володіння навичками вокального мистецтва;
якість супроводу;
підбір репертуару відповідно до вікових та виконавським можливостей;
емоційність виступу;
культура виконавської майстерності;
сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду.
творча індивідуальність;
узгодженість тексту твору з мелодикою;
реалізація художнього задуму.
4.4. Номінація «Хореографічне мистецтво» (хореографічні колективи та
окремі виконавці (класичного, народного, сучасного, бального та іншого танцю)
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всіх видів та жанрів хореографічного мистецтва не більше 2-х учасників
(колективів) від регіону, тривалість виступу до 4 хв.).
Колективи та окремі виконавці класичного танцю представляють
хореографічні постановки, номери класичної спадщини тощо.
Колективи народного танцю, солісти представляють танцювальний фольклор,
сюжетні танці, стилізовані, академічні, певних регіонів тощо.
Колективи бального танцю, солісти представляють танцювальні номери на
основі жанрів бальних танців (європейські, латиноамериканські, історикопобутові та інші).
Колективи та окремі виконавці сучасної хореографії представляють на розгляд
журі танцювальні номери, створені на основі будь-яких хореографічних напрямів,
у тому числі спортивного.
Виступи колективів оцінюються журі за такими критеріями:
оригінальність постановки номера;
дотримання жанрової танцювальної лексики;
доцільність використання окремих технічних елементів в хореографічній
постановці;
виконавська та авторська майстерність;
відповідність постановки віку виконавців;
естетика та гармонія костюмів і реквізиту;
майстерність використання предметів;
артистизм виконання;
якість музичного супроводу.
4.5. Номінація «Інструментальне мистецтво»
Солісти, творчі колективи представляють програму, що підкреслює
виконавську специфіку і самобутність солістів або колективу (не більше1-го
учасника (колектива) від регіону, тривалість виступу до 4 хв..
Виступи оцінюються журі за такими критеріями:
відповідність інтонаційним, стильовим, жанровим ознакам музичного твору;
виразність виконання;
володіння комплексом навичок гри на інструменті;
відчуття та розкриття характеру і змісту твору;
сценічна культура.
4.6. Номінація «Циркове мистецтво» (циркові колективи або окремі виконавці
всіх видів та жанрів циркового мистецтва не більше 1-го учасника (колектива) від
регіону, тривалість виступу до 4 хв.).
Циркові номери повинні демонструватись з дотриманням правил техніки
безпеки. Виступи будуть проходити з використанням підвісів організаторів.
Виступи учасників оцінюються за такими критеріями:
рівень технічної та виконавської майстерності;
творчий підхід до вибору конкурсного матеріалу;
артистизм виконавців;
сценічна культура та оригінальність номера;
естетика та гармонія костюмів і реквізиту;
відповідність репертуару віковим виконавським можливостям учасників;
дотримання техніки безпеки.
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Увага! Учасники, що братимуть участь у номінації «Циркове мистецтво»
необхідно представити медичну довідку, що засвідчує дозвіл на участь у даному
жанрі.
4.7. Номінація «Театральне мистецтво» (виконавці та колективи всіх жанрів та
видів театрального мистецтва, не більше 1-го колективу від регіону).
художній рівень репертуару;
режисерський задум і засоби його втілення;
завершеність драматургії вибраного фрагменту твору;
рівень виконавської майстерності;
використання технічних засобів в умовах стаціонарної вистави (музичне та
шумове оформлення);
відповідність костюмів і реквізиту змісту твору (декорації, світло, костюми,
грим тощо);
Учасники представляють фрагмент твору тривалістю не більше 10 хвилин.
Виступи колективів оцінюються журі за такими критеріями:
4.8. Конкурс в номінаціях: «Літературна творчість», «Фото-, кіно- , відео
творчість», «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво та художні
ремесла» проводиться заочно (не більше 2-х робіт від регіону (в кожній
номінації). Роботи необхідно надіслати до 26 лютого 2018 року, за адресою:
м. Київ, Кловський узвіз, 8, Український державний центр позашкільної освіти,
каб. №212 з поміткою: Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості
«Чисті роси» (номінація).
4.9. Номінація «Літературна творчість»
Для участі у конкурсі необхідно надіслати твори (проза, поезія тощо),
надруковані українською мовою у різних жанрах (оповідання, есе, вірші, байки,
гуморески тощо), з рецензією провідного фахівця відповідного жанру мистецтва.
У випадку, якщо текст написаний не українською мовою, обов'язково додається
переклад. На звороті кожної роботи зазначається українською мовою така
інформація: назва роботи, прізвище, ім’я, вік виконавця; назва гуртка і
навчального закладу та контактний номер телефону.
Твори оцінюються журі за критеріями:
власна творча неповторність;
повнота розкриття теми твору та художніх образів;
оригінальність образно-художнього мислення;
творча фантазія, досконалість мови.
4.10. Номінація «Фото-, кіно- , відео творчість» (виконавці та колективи всіх
видів та жанрів фото-, кіно- , відеотворчості). Учасники у фотоконкурсі
представляють не більше 2-х робіт.
Учасники-автори представляють роботи виконані українською мовою або
іншою мовою у довільній формі, представлені на електронних носіях інформації у
двох примірниках з рецензією провідного фахівця відповідного жанру мистецтва.
У випадку, якщо робота виконана не українською мовою, обов'язково
додається переклад ( тривалість не більше 4 хвилин).
Роботи повинні мати належний вигляд та бути підписані.
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На звороті кожної роботи зазначається українською мовою така інформація:
назва роботи, прізвище, ім’я, вік виконавця, назва гуртка і навчального закладу та
контактний номер телефону.
Роботи оцінюються журі за критеріями:
власна творча неповторність;
повнота розкриття теми твору, художніх образів;
оригінальність образно-художнього мислення;
творча фантазія;
досконалість мови.
4.11. Номінація «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво та художні
ремесла» (не більше 2-х робіт від регіону). Роботи приймаються в усіх видах та
жанрах образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та художніх ремесел.
Роботи повинні мати належний вигляд (оформлені, підписані).
На звороті кожної роботи зазначається українською мовою така інформація:
назва роботи, прізвище, ім’я, вік виконавця, назва гуртка і навчального закладу та
контактний номер телефону.
Журі оцінюють подані роботи за такими критеріями:
художній рівень та індивідуальність виконання;
відповідність народним традиціям;
композиційна досконалість роботи;
різноманіття індивідуальних творчих прийомів;
якість оформлення робіт.
V. Визначення і нагородження переможців
5.1. Журі Фестивалю визначає переможців у кожній номінації окремо та
рекомендує кращі номери для відбору на Гала – концерт, що відбудеться в травні
місяці цього року. Про дату та час проведення концерту буде повідомлено
додатково.
5.2. Колективи, виконавці, які стали переможцями, нагороджуються
дипломами відповідних ступенів Українського державного центру позашкільної
освіти (під час Гала-концерту).

Заявка
на участь (очний етап)
у Всеукраїнському фестивалі
дитячої та юнацької творчості
«Чисті роси»
Номінація_____________________
№
з/п

Назва населеного пункту
Назва гуртка
(область, район, т.д.)
(колективу) (звання за наявності)

Назва
закладу

1
2.

*Усі дані, що подані у таблиці повинні бути записані без скорочень

П.І.П.
вихованця, вік

П.І.П. керівника, посада,
контактний телефон

Час
приїзду/
від”їзду
(вид
транспорту)

Контактна особа

Додаток

