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Від  25.10.19 р. № 10 - 27 

 

 

Про проведення Всеукраїнського  

фестивалю-конкурсу для дітей та юнацтва  

«Різдвяні канікули» 

 

 

Повідомляємо Вам, що з 10 до 12 січня 2020 року у місті Львові 

Українським державним центром позашкільної освіти спільно з Центром 

творчості дітей та юнацтва Галичини планується проведення Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули» (додаток). 

До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної 

загальної середньої, професійної, вищої освіти, музичних шкіл, шкіл нового 

типу, шкіл мистецтв та інших закладів освіти. 

Заїзд учасників фестивалю 10 січня 2020 р. за адресою: місто Львів вул. 

Вахнянина, 29, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини (їхати трамваєм №7 

до кінцевої зупинки «Погулянка»).  

Витрати на відрядження учасників та супроводжуючих осіб здійснюються 

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

зворотній шлях. Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час 

проведення заходу забезпечують супроводжуючі особи.   

Додаткова інформація за телефоном у місті Львові (032) 275 - 20 - 18,  

Ярослав Биткалюк - (098) 118 - 70 - 37, (050) 234 - 17 - 09, Надія Коровій - (097) 

605 - 35 - 55, Анна Гурмак - (063) 651 - 13 - 76, у місті Києві (044) 253-01-05, 

контактна особа - Наумець Алла Федорівна. 
 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 

 
Наумець (044) 253-01-05  

 Директорам обласних, Київського та 

міських центрів, палаців дитячо-

юнацької творчості, естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої  та  технічної  творчості 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetudcpo@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.com.ua/
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                 Додаток  

                до листа УДЦПО 

                від 25.10.19 р. № 10 - 27 

  

Умови проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу для дітей та юнацтва  

«Різдвяні канікули» 

 

1. Мета та завдання 

1.1. Всеукраїнський фестиваль-конкурс для дітей та юнацтва «Різдвяні 

канікули» (далі - Фестиваль) покликаний сприяти відродженню та 

утвердженню духовних цінностей українського народу, залученню дітей та 

юнацтва до вивчення та розуміння кращих зразків народного та сучасного 

українського мистецтва, естетичного розвитку, виявленню та заохоченню нових 

талантів й обдарувань. 

 

2.Організатори Фестивалю  

2.1. Організаторами фестивалю є Український державний центр 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Центр творчості дітей 

та юнацтва Галичини м. Львів, Львівська обласна молодіжна громадська 

організація «Юнацтво». 

 

3.Учасники Фестивалю 

3.1. До участі у Фестивалі запрошуються юнацькі колективи у номінаціях: 

вокальні ансамблі, індивідуальні виконавці у жанрі класичної музики; 

фольклорні колективи та вертепи з уривками фольклорних вистав (до10 

хв.); 

вокальні ансамблі, троїсті музики та окремі виконавці у жанрі народної 

музики; 

хореографічні колективи та солісти: 

народно-сценічний танець;  

традиційний фольклорний танець;  

стилізований народний танець;  

модерн-танець (jazz, modern, contemporary, jazz-modern);  

вуличний танець (hip-hop, break - dance, jazz-fank, popping);  

естрадний танець;  

бальна хореографія;  

класичний танець; 

вокальні гурти та солісти з різних напрямків сучасної музики (виступ під 

мінусову фонограму); 

читці виконують твори, пов’язані з новорічно-різдвяною тематикою та 

український гумор (може виконуватись один твір до 7 хв.); 

театри мод (до 10 хв.). 

Колективи та солісти презентують 2 твори (до 7 хв.). Цей час виступу 

обов’язковий для всіх учасників, окрім тих номінацій, час виступу в яких 

вказується окремо. 
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Вікові категорії: 

I- а вікова категорія від 7 - 9 років; 

II- а вікова категорія від 10 - 12 років; 

III- я вікова категорія від 13 - 15 років; 

IV - а вікова категорія від 16 - 18 років; 

змішана вікова категорія. 

Вік учасників враховується на день початку фестивалю (09.01.2020 р.). 

Вікова категорія колективів визначається за віком більшості (2/3 учасників 

колективу). 

Виступи солістів та колективів оцінюються за такими критеріями: 

відповідність репертуару виконавським можливостям та віковим 

категоріям; 

рівень виконавської майстерності (інтерпретація, виконавський стиль, 

ступінь володіння мистецькими засобами); 

емоційність виступу; 

сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду. 

 

4. Порядок проведення Фестивалю 

4.1. Всеукраїнський етап Фестивалю триває з 10.01. по 12.01. 2020 року у 

Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини міста Львова, вул. Вахнянина, 29 

(їхати трамваєм №7 до кінцевої зупинки «Погулянка»). 

4.2. Орієнтовний план проведення заходу: 

10 січня 2020 року 

09.00 - 14.00 - заїзд колективів, екскурсії містом; 

15.00 - 18.00 - конкурсні виступи колективів та солістів. 

11 січня 2020 року 

10.00 - 18.00 год. - конкурсні виступи колективів та солістів. 

13.00 - 14.00 – перерва 

12 січня 2020 року 

12.30 год.- нагородження та Гала-концерт лауреатів фестивалюь.  

4.3. Заявки на участь у Фестивалі оргкомітет приймає до 25 грудня 2019 

року за формою, що додається. тел/факс (032) 275 - 20 - 18, Ярослав Биткалюк - 

(098) 118 - 70 -37, (050) 234 - 17 - 09, ел.пошта - jarko07@ukr.net, Надія Коровій 

- 0976053555, Анна Гурмак - 063-651-13-76. 

4.4. Оргкомітет формує програму конкурсних виступів на Фестивалі:  

10.01.2020 р. з 15.00 год. - 18.00 год.; 

11.01.2020 р. з 10.00 год. до 18.00 год. (перерва з 13.00-14.00 год). 

Час виступу конкурсантів обов’язково погоджується з оргкомітетом та не 

може бути змінений після початку заходу. Після закінчення формування 

програми заявки на участь не приймаються. 

Організатори (приймаюча сторона) залишають за собою право змінювати 

умови участі у заключному етапі Фестивалю. 

Увага! Тематика виступів на фестивалі довільна, проте оргкомітет 

рекомендує виконавцям звертати більше уваги на Різдвяну та новорічну 

тематику.                                                                                                                                                                                                                                                             
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5. Визначення та нагородження переможців 

5.1. Оргкомітет формує склад журі, яке визначає та нагороджує кращі 

колективи та виконавців. 

5.2. Всі учасники фестивалю нагороджуються дипломами фестивалю, 

відповідних ступенів. Згідно рішення журі, при відсутності виступів належного 

рівня в тій чи іншій віковій категорії та номінації, звання Лауреатів можуть не 

присуджувати. 

 

6. Фінансування 

6.1. Проїзд, проживання, харчування учасників фестивалю здійснюються 

за рахунок організації, що відряджає або інших джерел фінансування не 

заборонених чинним законодавством України. Умови і місце проживання 

колектив учасників вирішує самостійно. 
 



Заявка на участь у Фестивалі 

 

Повна назва колективу 

або 

П І.Б. соліста 

Номінація, 

вікова 

категорія 

 

Кількість учасників 

колективу 

Назва творів.  

Автори слів та музики 

Тривалість 

кожного 

номеру (хв.) 

     

 

П.І.Б. керівника 

колективу___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Моб.телефон 

(обов’язково)________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ел.пошта  

(при 

наявності)___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Яку організацію колектив чи соліст представляє 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Підпис керівника _________________________ 
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