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
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Від 04.03.19р. № 03-04

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
присвяченого Всесвітньому Дню Землі
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018
№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) з 17 по 19 квітня 2019 року у місті
Кропивницькому на базі комунального закладу позашкільної освіти
«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» буде проведено
Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості присвячений
Всесвітньому Дню Землі.
Фестиваль проводиться у два етапи (заочний та очний) відповідно до умов
проведення (додаток 1).
Для участі у першому відбірковому (заочному) етапі необхідно до 31 березня
2019 року надіслати заявку на участь за формою, що додається (згідно з додатком
до умов проведення), список учасників і матеріали до оргкомітету фестивалю на
електронну пошту закладу: ocdut@ukr.net або за адресою: 25006,
м. Кропивницький, вул. Шульгіних, 36, комунальний заклад позашкільної освіти
«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості».
Переможці першого (заочного) етапу фестивалю отримують запрошення
оргкомітету на участь у другому (очному) етапі фестивалю.
Додаткова інформація за телефонами: у місті Кропивницькому (0522) 22-5601, 22-56-12 (контактні особи: (095) 234-64-98 - Долгополова Наталія
Костянтинівна, (095) 585-96-18 - Кордонська Лариса Миколаївна), у місті Києві
(044) 253-01-05 (контактна особа – Кононенко Ірина Володимирівна).
Директор
Кононенко 253-01-05

Г. А. Шкура
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Додаток № 1
до листа УДЦПО
від 04.03.19р № 03-04

Умови проведення
Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості
присвяченого Всесвітньому Дню Землі
на тему: «Усі рівні. Усі різні»
1. Мета та завдання Фестивалю
1.1. Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості
присвячений Всесвітньому Дню Землі (далі-Фестиваль) проводиться з метою
привернення уваги учнівської, студентської молоді та суспільства загалом до
проблем сучасності, які існують у дитячому та молодіжному середовищі.
1.2. Основними завданнями Фестивалю є:
формування у дітей та молоді громадянських цінностей: толерантності,
взаємоповаги, правової культури;
виховання толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми
потребами, представникам національних меншин;
розвиток вміння відстоювати власні переконання, оцінювати свої вчинки та
приймати рішення відповідно до ситуації;
виявлення та підтримка обдарованих і талановитих дітей;
популяризація дитячої та юнацької творчості, надання учасникам можливості
самовираження, творчого спілкування.
2. Організатори Фестивалю
Український державний центр позашкільної освіти, комунальний заклад
позашкільної освіти «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької
творчості» та управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації.
3. Журі Фестивалю
Склад журі Фестивалю формується оргкомітетом і погоджується з
Українським державним центром позашкільної освіти Міністерства освіти і науки
України та затверджується наказом управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації.
4. Учасники Фестивалю
4.1. До участі у Фестивалі запрошуються учні (вихованці) закладів
позашкільної, загальної середньої, професійної, вищої освіти віком від 10 до 21
року (далі – учасники): представники євроклубів, учнівського самоврядування,
молодіжних об’єднань, юні майстри декоративно-прикладного мистецтва; солістивокалісти та ансамблі малих форм, які у своїй творчій діяльності розкривають тему
Фестивалю.
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4.2. Учасники Фестивалю зобов’язані дотримуватись умов участі, програми
Фестивалю та норм поведінки.
5. Порядок і строки проведення Фестивалю
5.1. Фестиваль проводиться на базі комунального закладу позашкільної освіти
«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» у трьох
номінаціях: «Громадська думка», «Вокальне мистецтво», «Декоративно-прикладне
мистецтво».
5.2. Фестиваль проводиться у два етапи:
І етап: відбірковий (заочний);
ІІ етап: фінальний (очний).
5.3. Для участі у відбірковому (заочному) етапі необхідно надіслати до
31 березня 2019 року заявку на участь за формою, що додається (згідно з додатком
до умов проведення заходу), список учасників і конкурсні матеріали до оргкомітету
Фестивалю на електронну адресу закладу ocdut@ukr.net.
5.4. Переможці першого (заочного) етапу отримують запрошення оргкомітету
на участь у другому (очному) етапі Фестивалю.
5.5. Всі представники команд, запрошені для участі в другому (очному) етапі
Фестивалю, обов’язково беруть участь у Творчій майстерні.
6. Номінація «Громадська думка»
6.1. Учасниками Фестивалю можуть бути команди підлітків та молоді віком
від 13 до 18 років, включно, у кількості 3 учасника та 1 керівник.
6.2. Робота у номінації «Громадська думка» складається із заходів, що
передбачені програмою Фестивалю.
6.3. Для участі в заочному турі кожна команда-учасниця надсилає до
оргкомітету Фестивалю на електронну адресу закладу ocdut@ukr.net (із поміткою
номінація «Громадська думка») матеріали із творчими розробками:
презентацію (обсягом~15 слайдів) чи відеофільм (до 5 хвилин) «Рівні
можливості в українському суспільстві: міф чи реальність» із роздумами за
означеною проблемою;
проектну роботу (резюме та відеопрезентація діяльності), що розкриває
основну мету творчого об’єднання, напрями роботи, досягнення та особливості
діяльності колективу за означеною проблемою;
три есе-роздуми (від кожного члена команди на одну із запропонованих тем)
«В чому причина дитячого булінгу», «Рівні права і можливості у медіа та
інтернеті», «Рівні можливості у громаді/суспільстві», «Рівний доступ та участь
молоді». Есе не має перевищувати 2 сторінки комп’ютерного тексту, 14 кеглем з
інтервалом 1,5; мати титульну обкладинку, на якій вказуються назва роботи, П.І.П.
виконавця, назва гуртка, назва закладу, який представляє учасник, П.І.П. керівника
та контактна інформація
6.4. Контактні особи: Кордонська Лариса Миколаївна, заступник директора –
(095) 585-96-18; Арутюнян Олена Сергіївна, методист з міжнародних зв'язків та
партнерства – (050) 172-57-51.
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7. Номінація «Вокальне мистецтво»
7.1. Учасниками номінації можуть бути солісти-вокалісти, дуети, тріо,
квартети, ансамблі малих форм з кількісним складом – до 12 осіб у вікових
категоріях:
10-12 років (молодша категорія);
13-15 років (середня вікова категорія);
16-18 років (старша вікова категорія);
змішана група.
7.2. Колективи представляють на конкурс:
народний вокал;
естрадний вокал;
академічний/класичний вокал.
7.3. Репертуарні вимоги:
конкурсанти представляють два різнохарактерні твори, один з яких –
державною мовою та розкриває тему Фестивалю, загальною тривалістю не більше
7 хвилин;
твори повинні відповідати віковим особливостям виконавців та їх художньовиконавським можливостям та можуть виконуватися a’capella, у супроводі
музичних інструментів, під фонограму «мінус» у форматі МР-З або WAV на Flash
носіях. Можливе використання бек-вокалу, не дублюючого партію соліста.
7.4. Критерії оцінювання:
відповідність репертуару виконавським можливостям учасників та їх віковим
особливостям;
рівень виконавської майстерності;
розкриття і яскравість художніх образів (інтерпретація, виконавський стиль);
ступінь володіння засобами вокального мистецтва;
емоційність виступу;
сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду;
художнє оздоблення та якість використання допоміжних засобів: декорації,
аудіо, відео (якщо виступ потребує мультимедійного супроводу, зазначити в
заявці).
7.5. Для участі у заочному турі Фестивалю учасники подають до оргкомітету
заявку та відеозапис конкурсної роботи загальною тривалістю до 7 хвилин на диску
чи відправляють відеозапис виступу на електронну пошту
оргкомітету
ocdut@ukr.net (із приміткою номінація «Вокальне мистецтво»). Тематика
конкурсної роботи має відповідати темі Фестивалю.
7.6. Контактні особи: Круніч Юлія Олегівна, завідуюча художнім відділом –
(066) 792-82-10; Мироненко Людмила Сергіївна, методист – (099) 918-47-81.
8. Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво»
8.1. У конкурсній програмі беруть участь учні (вихованці) віком від 10 до 18
років.
8.2. Конкурс проводиться у двох вікових категоріях:
середня – 10-14 років;
старша – 15-18 років.
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8.3. Робота повинна бути змістовною, мати композиційне вирішення,
направлене на загальне розкриття теми Фестивалю «Усі рівні. Усі різні».
8.4. Критерії оцінювання робіт:
техніка виконання – 50 балів;
композиція – 50 балів;
смислове наповнення та розкриття теми – 30 балів;
креативність роботи – 30 балів.
8.5. Для участі в заочному етапі необхідно надіслати до оргкомітету заявку та
візуальне зображення робіт в електронному варіанті (роздільність мінімум
800×600, формат jpg) на e-mail: ocdut@ukr.net з поміткою номінація «Декоративноприкладне мистецтво».
8.6. Контактні особи: Гладченко Тетяна Олексіївна, завідуюча відділом
народних мистецтв – (095) 139-02-79; Приходько Крістіна Анатоліївна, методист (099) 685-87-01.
9. Фінансування
9.1. Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників Фестивалю, які
отримали офіційне запрошення за результатами заочного туру та осіб, які їх
супроводжують, здійснюються за рахунок організації, що відряджає, або інших
джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.
9.2. Орієнтовна вартість проживання становить 175 грн. за добу, харчування
(триразове) – орієнтовно 70 грн. за добу.
10. Нагородження
Переможці Фестивалю нагороджуються дипломами
державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів.

Українського
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Додаток № 1
до умов проведення
ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої та юнацької творчості
присвяченого Всесвітньому Дню Землі
номінація «Декоративно-прикладне мистецтво»
№

Назва роботи

П.І.Б.
автора

Техніка
виконання

Назва гуртка,
організації,
місто
(село),
район, область

П.І.Б. керівника
(тел., e-mail)

М.П.
Директор
навчального закладу

Етикетка на експонат

Розмір етикетки 10х4 см.
Назва роботи
Автор, вік
Заклад
Адреса
Керівник

підпис
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Додаток № 2
до умов проведення

ЗАЯВКА
на участь в Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої та юнацької творчості
присвяченому Всесвітньому Дню Землі.
Номінація «Громадська думка», «Вокальне мистецтво»
1. Назва колективу ____________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Кількість учасників _________________________________________________
3. П.І.Б. керівника колективу____________________________________________
____________________________________________________________________
4. Повна назва навчального закладу, в якому працює колектив
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. П.І.Б. директора закладу_____________________________________________
____________________________________________________________________
6. Повна адреса закладу ______________________________________________
____________________________________________________________________
7. Контактний мобільний телефон та E-mail ____________________________
8. Повна назва конкурсних творів, автори (за наявності)____________________
_________________________________________________________________
9. Інформація про колектив (дата заснування, участь та перемоги у конкурсах,
фестивалях)_________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Наявність потреби у розміщенні водія
автотранспорту та особливості
розміщення учасників делегації__________________________________________
11. Час прибуття та час від’їзду________________________________________
Список учасників Фестивалю
№ п\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Стать

М.П.

Директор
навчального закладу

підпис
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Додаток № 3
до умов проведення

Склад журі
Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості
присвяченого Всесвітньому Дню Землі
Номінація «Громадська думка»
Голова журі:
Рудаківська Світлана Вікторівна - проректор Київського міжнародного
університету, професор.
Члени журі:
Бондарчук Світлана Віталіївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри
«Безпека польоту» Льотної академії Національної авіаційного університету.
Краснощок Інна Петрівна - доцент кафедри педагогіки та освітнього
менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені В. Винниченка.
Міцай Юлія Віталіївна – завідувач науково-методичної лабораторії виховної
роботи і формування культури здоров'я комунального закладу «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат
педагогічних наук.
Рацул Олександр Анатолійович – завідуючий кафедрою соціальної роботи,
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
В. Винниченка, доктор педагогічних наук.
Номінація «Вокальне мистецтво»
Голова журі:
Визначається.
Члени журі:
Безай Олександр Олександрович – соліст Кіровоградської обласної
філармонії, соліст міського професійного муніципального духового оркестру,
викладач академічного вокалу Кіровоградського музичного коледжу.
Козачинський Олексій Вікторович - соліст Кіровоградської обласної
філармонії, переможець тревел – шоу на каналі СТБ, шоу-мен, переможець та
володар Гран-прі всеукраїнських та міжнародних фестивалів.
Таліна – співачка (м. Київ), переможець всеукраїнських та міжнародних
конкурсів, композитор та автор слів.
Черненко Сергій Вікторович – методист науково-методичної лабораторії
гуманітарно-естетичних дисциплін комунального закладу «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського».
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Номінація «Декоративне - прикладне мистецтво»
Голова журі:
Стрітьєвич Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри образотворчого
мистецтва та дизайну Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, доцент, кандидат педагогічних наук.
Члени журі:
Гарбузенко Лариса Володимирівна – старший викладач кафедри
образотворчого мистецтва та дизайну Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних
наук, доцент, член Спілки майстрів народного мистецтва України.
Кондратова Вікторія Вадимівна – кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри дошкільної та початкової освіти комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти імені Василя
Сухомлинського».
Кулініч Лариса Олександрівна - старший викладач кафедри образотворчого
мистецтва та дизайну Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка.
Ушакова Світлана Анатоліївна – завідуюча відділу мистецтв Кіровоградської
обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д.І. Чижевського, лауреат
обласної премії імені Якова Паученка.

