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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 
E-mail: u d cp ou a@gmai l . com ;  es t e tu d cp o@ gmai l . com ;  t exn u d cp o@gmai l . co m;  m et tod 2 @ gmai l . c om  

Web - s i t e :h t t p : / / u d cp o . com.u a  

 

 
 
 
 

Від 08. 11. 2019 р.№ 11 - 10 
 

 

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 16 до 19 січня 2020 року у м. Мукачево 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 у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, загальної 

середньої, професійної, вищої освіти, музичних шкіл, шкіл нового типу, шкіл мистецтв 

та інших закладів освіти. 

Для участі у фестивалі необхідно до 15 грудня 2019 року подати заявку                  

(додатки № 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) на електронні адреси:  

zastupnik.bsh@gmail.com - (номінація “Календарно-обрядові пісні” (колядки, 

щедрівки) та номінація “Естрадний вокал”);  

MCDUT19@gmail.com - (номінація “Декоративно-ужиткове, прикладне і 

образотворче мистецтво”).   

Заїзд учасників фестивалю - 16 січня 2020 року до 14.00 години (додаток № 7).  

Від’їзд учасників фестивалю - 19 січня 2020 року після 20.00 години.   

Номінації фестивалю - конкурсу відбудуться: 

“Естрадний вокал” 16 - 18 січня 2020 р. 

“Календарно - обрядові пісні” 18 - 19 січня 2020 р. 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetudcpo@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.com.ua/
mailto:zastupnik.bsh@gmail.com%20-
mailto:MCDUT19@gmail.com
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“Декоративно - прикладне, ужиткове та образотворче мистецтво” 16 - 17 січня     

2020 р. Орієнтовна програма проведення Фестивалю додається. 

Витрати на відрядження учасників та супроводжуючих осіб здійснюються за 

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

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

забезпечують супроводжуючі особи.   

Додаткова інформація за тел.: у місті Мукачево - (066) 378 - 45 - 25 (контактні 

особи - Готюр Лариса Богданівна); (050) 702 - 80 - 29 Олаг Яна Сергіївна;                                                     

у місті Києві - (044) 253 - 01 - 05 (контактна особа - Наумець Алла Федорівна). 

 

 

Директор                                                                                                               Г. А. Шкура 
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Наумець (044) 253-01-05  
Додаток  

до листа УДЦПО  

від 08. 11. 2019 р .№ 11 - 10  

 

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 новими творчими 

здобутками, відродження та утворення народних звичаїв, свят і обрядів; активізація і 

популяризація творчої діяльності дітей та молоді, формування художньо-естетичних 

смаків, виховання національної самосвідомості, сприяння розвитку творчої 

особистості. 

1.2. Основними завданнями фестивалю є: 

пошук і підтримка талановитих дітей та молоді, які створюють власний художній 

образ; 

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

та молоддю; 

подальший розвиток усіх видів та жанрів традиційної народної культури; 

відродження та утвердження історичного змісту величальних календарно-

обрядових пісень, сценічних костюмів і атрибутики.  

 

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 заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, 

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

мистецтв та інших закладів освіти. 

 

4. Номінації та умови проведення Фестивалю 

4.1. Фестиваль проводиться у номінаціях: 

“Естрадний вокал” (солісти, дуети, тріо, вокальні ансамблі (склад до 10 учасників);  

“Календарно - обрядові пісні”(колядки, щедрівки); 

“Декоративно - ужиткове, прикладне і образотворче мистецтво”; 
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4. 2. Учасникам Фестивалю - в номінації “Естрадний вокал” необхідно підготувати 

дві різнопланові пісні (одна пісня обов’язково українською мовою; фонограма “мінус” 

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

4.3. Номінація “Естрадний вокал” солісти, дуети, тріо, вокальні ансамблі (склад 

до 10 учасників): 

4.3.1. Солісти, дуети та тріо: 

перша вікова категорія 6 - 8 років  

друга вікова категорія 9 - 11 років 

третя вікова категорія 12 - 14 років  

четверта вікова категорія 15 - 17 років  

п’ята вікова категорія 18 - 21 років  

солісти першої вікової категорії ( 6 - 8 років) виконують одну пісню. 

4.3.2. Ансамблі (дозволяється не більше 1/3 складу поза вказаними віковими 

категоріями): 

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). 

Критерії оцінювання: 

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. 

Порядок виконання пісень в програмі Фестивалю вказувати у заявці конкретно, 

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

4.4. Номінація “Календарно - обрядові пісні” на тему “Під різдвяною зорею”   

(колядки, щедрівки) кількість учасників у колективі обмежується до 14 чол.  

вікові категорії: 

перша вікова категорія 7 - 10 років 

друга вікова категорія 11 - 13 років 

третя вікова  категорія 14 - 16 років 

четверта вікова категорія 17 - 21 рік 

змішана.  

Колективи виконують одну колядку та одну щедрівку. Колядки та щедрівки можуть 

виконуватись мовами нацменшин України акапельно або в супроводі. Тривалість 

виступу не більш 8 хвилин. Виконавці повинні бути одягнуті в тематичні костюми та 

використовувати відповідну атрибутику. 

Критерії оцінювання: 

художньо - історичний рівень репертуару;  
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відображення в репертуарі місцевого самобутнього матеріалу, відповідного стилю, 

виконання народних традицій; 

використання етнографічної атрибутики; 

виконавська майстерність та рівень сценічної культури; 

дотримання тематики сценічних костюмів. 

4.5. Номінація “Декоративно - ужиткове, прикладне і образотворче 

мистецтво”: 

Учасникам Фестивалю необхідно підготувати по 1 творчій роботі на тему “Під 

сяйвом різдвяної зорі”, яку презентують на сцені під час Фестивалю (час виступу до 30 

секунд).  

Техніка виконання на вибір: образотворче мистецтво (живопис, графіка, батік та 

інше). Декоративно - ужиткове та прикладне мистецтво (художнє різьблення по дереву, 

гончарство та художня кераміка, витинанка, художня вишивка, декоративний розпис та 

народний живопис, розпис тканини та інше).  

Робота повинна бути оформлена:  

паспорт роботи розміром 12 х 7 см., вказати назву закладу, гуртка, П. І. Б. 

керівника, техніка виконання. 

Етикетка розміром 12 х 3.5 см. на якій вказано назву роботи, П. І. Б. та вікова 

категорія автора.  

Роботи оформлені у паспорту або рамку, етикетка закріплюється по центру, 

паспорт кріпиться на зворотному боці роботи. 

Критерії оцінювання: 

композиційне та художнє рішення; 

рівень володіння обраною технікою; 

оригінальність та ступінь емоційного впливу. 

4.6. 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,  

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.  

 

5. Визначення та нагородження переможців 

5.1. Переможців і призерів Фестивалю визначає компетентне журі за результатами 

конкурсних виступів учасників фестивалю (додаток № 2). 

5.2. Всі учасники нагороджуються дипломами (відповідних ступенів) Українського 

державного центру позашкільної освіти. 

5.3. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

6. Фінансування 

6.1. Проїзд, проживання, харчування учасників здійснюються за рахунок 

організації, яка відряджає або інших джерел фінансування не заборонених чинним 
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законодавством України.  

 

7. Документація Фестивалю 

7.1. Для участі у Фестивалі подаються наступні документи: 

заявка на участь (додатки № 3 - 8) подається до 15 грудня 2019 року на електронні 

адреси: 

 zastupnik.bsh@gmail.com (для учасників номінації “Календарно - обрядові пісні” та 

номінація “Естрадний вокал”),  

 MCDUT19@gmail.com (для учасників номінації “Декоративно-ужиткове, 

прикладне і образотворче мистецтво”); 

копія свідоцтва про народження або копія паспорта конкурсанта;  

фото конкурсантів довільного розміру для буклету. 

Просимо завчасно забронювати місця в готелях (перелік рекомендованих готелей  у 

місті Мукачеві - додаток № 9). Усі екскурсії здійснюються за попереднім замовленням. 

Контактні особи: Андрій - (050) 862 - 90 - 06; Міша - (095) 595 - 43 - 09; Ольга 

Петрівна - (095) 063 - 06 - 34; Вася - (066) 277 - 14 - 33; Марина - (050) 963 - 42 - 35; 

Мирослав Андрійович - (050) 261 - 18 - 20; Ксюша - (095) 623 - 34 - 35; Саша Шершун - 

(095) 935 - 31 - 11; Саша - (097) 225 - 19 - 05; Михайло - (066) 374 - 08  -17. 

 

 

 
                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 

 

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  

Майборода Ірина 

Омелянівна 

старший викладач кафедри теорії і методики початкової 

освіти Мукачівського гуманітарно-педагогічного 

інституту 

Луценко Ігор 

Вікторович 

доцент кафедри образотворчого мистецтва 

Закарпатського художнього інституту, кандидат 

мистецтвознавства 
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Додаток № 3 

 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнського дитячо - юнацького фестивалю - конкурсу естрадної  пісні  

“Різдвяна зіронька “ 

(для солістів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б конкурсанта 

та моб. тел. 

 

П.І.Б керівника, моб. тел., який 

готує учасник на конкурс 

 

П.І.Б 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  

 

 Замовлення на відео зйомку  Так      або     ні 

Конкурси фестивалі, в яких 

приймали участь  
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Додаток № 4 

 
                            

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю - конкурсу естрадної  пісні  

“Різдвяна зіронька “ 

(для дуетів, тріо, ансамблів,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 

 

 

 

 

До

дат

ок 

№ 

5 

 

АН

КЕ

ТА 

- 

ЗА

ЯВКА 

учасника Всеукраїнського дитячо - юнацького фестивалю - конкурсу естрадної  пісні  

“Різдвяна зіронька “ 

Номінація “Образотворче мистецтво” 

Назва колективу та кількісний склад  

 

(П.І.Б учасників  дуети, тріо) 

"_____________" 

Хлопчиків - 

Дівчаток -  

П.І.Б 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 -  

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   

 Замовлення на відео зйомку  Так  або  ні 

Конкурси фестивалі, в яких приймали 

участь 
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До

дат

ок 

№ 

6 

 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнського дитячо - юнацького фестивалю - конкурсу естрадної  пісні  

“Різдвяна зіронька “ 

Номінація “Декоративно - ужиткове та прикладне мистецтво” 

П.І.Б конкурсанта 

та моб. тел. 

 

П.І.Б керівника, 

 моб. тел., який готує учасник на 

конкурс 

 

П.І.Б та моб. тел. 

супроводжуючого 

 

Місто (село), район, область  

Вікова категорія  

Назва роботи, техніка виконання 

 

 

 

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  

 

 Замовлення на відео зйомку  Так   або   ні 

Конкурси фестивалі, в яких 

приймали участь  
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Додаток № 7 

  
 

АНКЕТА - ЗАЯВКА  

Всеукраїнського дитячо-юнацького  фестивалю - конкурсу естрадної  пісні  

“Різдвяна зіронька “ 

Номінація  “Календарно - обрядові пісні” (колядки, щедрівки); 

Назва колективу та кількісний склад  "_____________" 

П.І.Б конкурсанта 

та моб. тел. 

 

П.І.Б керівника, 

моб. тел., який готує учасник на 

конкурс 

 

П.І.Б та моб. тел. 

супроводжуючого 

 

Місто (село), район, область  

Вікова категорія  

Назва роботи, вид ДПМ 

 

 

 

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  

 

 Замовлення на відео зйомку  Так   або   ні 

Конкурси фестивалі, в яких 

приймали участь  
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Хлопчиків - 

Дівчаток -  

П.І.Б 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 колядок та щедрівок,   Колядка ------                        

Щедрівка.------                      

Носій, кількість мікрофонів (радіо, 

шнурові), кількість стойок  

Мікрофонів –  

Стойок –  

Носій -  

Заклад, який представляє учасників 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   

 Замовлення на відео зйомку  Так  або  ні 

Конкурси фестивалі, в яких приймали 

участь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 8 

 

Реєстрація учасників фестивалю 

 

№ 

З/п 

Країна Область Назва закладу Назва гуртка 

(колективу) 

П.І.Б учасника 

(учасників) 

П.І.Б 

керівника 

№ тел. 

ел. адреса 
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УВАГА! Усі дані повинні бути заповнені без скорочень державною мовою! 

 

 

 

 

Директор закладу_______________                                   _____   _________20    р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 9 

 

 

Перелік рекомендованих готелей м. Мукачеве,  

які знаходяться неподалік від центру міста 

 

№ 

п/

п 

Назва готелю телефон адреса 
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1 Готель “КОНТИНЕНТ” (066) 69 - 63 - 541 вул. Свято-Михайлівська, 1/г 

2 Готель “МАРІЧКА” (066) 458 - 69 - 43 вул. Духновича, 15/2 

3 Готель  

“ДАНІЕЛЬ - НІКОЛЕТ” 

(095) 915 - 75 - 08 вул. Духновича, 30 

4 Готель “АПОЛЛОН” (099) 521 - 54 - 27 вул. Партизанська, 11 /б 

5 Готель “АМЕТИСТ” (099) 521 - 54 - 31 вул. Підопригори, 3 

6 Готель “АЛЬФА” (099) 559 -36 - 75 вул.Данила Галицького, 78 

7 Готель “МАГНАТ” (050) 372 - 62 - 61  

8 Готель “ЕЛЕМ” (099) 521 - 54 - 51 вул. Мічуріна, 8 

9 Готель “БУЛЬВАР” (050) 996 - 37 - 27  

10 Хостел “ВІКТОРІЯ” (066) 427 - 06 - 01 Площа Миру 

11 Хостел “Центр”  площа Миру 

12 Готель “Червона Гора” (099) 733 - 06 - 02 

( 050) 558 - 63 - 46 

вул. Червона Гора, 1 /а  

13 Готель “ТОНАЛ” (031) 313 - 12 - 11 вул. Вокзальна, 3 

14 Готель “ПАЛАНОК” (099) 337 - 97 - 37 вул. Графа Шенборна, 2 а 

15 Готель “ЛІМ” (031) 313 - 20 - 33 вул. Мічуріна, 8 

16 Хостел та квартири (099) 629 - 01 - 02  

17 Готель “Лангер” (050) 551 - 04 - 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовна програма 

проведення Всеукраїнського дитячо - юнацького фестивалю - конкурсу естрадної  пісні  

“Різдвяна зіронька “ 

                                              16 січня 2020 року (четвер) 

До 14.00 Заїзд учасників фестивалю - конкурсу 

14.00 - 15.00 Реєстрація учасників в номінації “Декоративно - ужиткове, 

прикладне і образотворче мистецтво” (Мукачівський Центр  

дитячої та юнацької творчості Маргітича, 11)  
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15.00 - 17.30 Відкриття фестивалю та представлення учасників фестивалю в 

номінації “Естрадний вокал” 

17.30 - 19.30 Презентація робіт учасників в номінації “Декоративно - ужиткове, 

прикладне і образотворче мистецтво” 

17 січня 2020 року (п’ятниця) 

09.00 - 10.00 Реєстрація учасників фестивалю в номінації “Естрадний вокал”    

(Мукачівський Центр дитячої та юнацької творчості Маргітича, 11)  

10.00 - 11.00 Нагородження учасників фестивалю в номінації “Декоративно - 

ужиткове, прикладне і образотворче мистецтво” 

11.00 - 12.30 Проба мікрофонів  

12.30 -13.00 Технічна перерва (світло, звук) 

13.00 -16.00 Конкурсна програма в номінації “Естрадний вокал” (солісти) 

16.00 - 17.00 Технічна перерва 

17.00 - 20.00 Конкурсна програма в номінації “Естрадний вокал” (солісти) 

18 січня 2020 року (субота) 

09.00 - 10.00 Реєстрація учасників фестивалю та проба мікрофонів (дуети, тріо 

ансамблі) (Мукачівський Центр дитячої та юнацької творчості  

Маргітича, 11)  

10.00 - 10.30 Технічна перерва (світло, звук) 

10.30 - 14.00. Конкурсна програма (по коловій системі), (дуети, тріо  та ансамблі  

- перша пісня) 

14.00 - 15.00 Перерва 

15.00 - 16.00 Конкурсна програма (по коловій системі), (дуети, тріо та ансамблі   

- друга пісня) 

16.00 - 18.00 Гала - концерт та нагородження лауреатів фестивалю “Різдвяна 

зіронька” (номінації “Естрадний вокал”)  

19 січня 2020 року (неділя) 

09.00 - 10.30 Реєстрація учасників та проба мікрофонів у номінації “Календарно 

- обрядові пісні” (колядки, щедрівки) 

(Мукачівський Центр дитячої та юнацької творчості Маргітича,  

11)  

10.30 - 11.00 Технічна перерва (світло, звук) 

11.00 - 16.00 Конкурсна програма номінації “Календарно - обрядові пісні”  

(колядки, щедрівки) 

16.00 - 18.00 Нагородження лауреатів номінації “Календарно - обрядові пісні”  

(колядки, щедрівки) 

Після 20.00 Від”їзд учасників Фестивалю 
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