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Від 26.02.2020р. № 02-28

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 28.11.2019
року № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)» з 22 по 24 квітня 2020 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
20 березня 2020 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.
Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення заходу
забезпечують супроводжуючі особи.
Додаткова інформація за телефонами: у місті Кропивницькому
(0522) 22-56-01, 22-56-12 (контактні особи: (095) 234-64-98 - Долгополова Наталія
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Костянтинівна, (095) 585-96-18 - Кордонська Лариса Миколаївна), у місті Києві
(044) 253-01-05 (контактна особа – Кононенко Ірина Володимирівна).
Директор

Ірина Кононенко (044) 253 01 05

Г. А. Шкура
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Додаток 1
до листа УДЦПО
від 26.02.2020р. № 02-28

Умови проведення
Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості
присвяченого Всесвітньому Дню Землі
на тему: «Сучасна Україна моїми очима»
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, а також до проблем, які існують у дитячому та молодіжному
середовищі.
1.2. Основними завданнями Фестивалю є:
формування у дітей та молоді громадянських цінностей: толерантності,
взаємоповаги, правової культури; вміння аналізувати процеси, що відбуваються
у суспільстві, давати їм оцінку, створювати власне бачення сучасного світу через
різні форми дитячої та юнацької творчості.
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,

4

молодіжних об’єднань, юні майстри образотворчого мистецтва; хореографічні
колективи, які у своїй творчій діяльності розкривають тему Фестивалю.
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», «Хореографічне мистецтво», «Образотворче
мистецтво».
5.2. Фестиваль проводиться у два етапи:
І етап: відбірковий (заочний);
ІІ етап: фінальний (очний).
5.3. Для участі у першому відбірковому заочному етапі необхідно до
20 березня надіслати заявку на участь за формою згідно з додатком до Умов
проведення, список учасників і матеріали на електронних носіях до оргкомітету
Фестивалю: e-mail: 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)
турі Фестивалю, обов’язково беруть участь у Творчій майстерні.
6. Номінація «Громадська думка»
6.1. Учасниками Фестивалю можуть бути команди підлітків та молоді
віком від 14 до 21 року, включно, у кількості 3 учасника та 1 керівник.
І вікова категорія – 14-16 років (включно)
ІІ вікова категорія – 17-21 рік (включно).
В конкурсній програмі приймають участь представники органів дитячого та
молодіжного самоврядування, євроклубів, дитячих та молодіжних громадських
об’єднань, ініціативні групи та інші організації, діяльність яких відповідає
тематиці фестивалю.
6.2. Робота в номінації відбувається за трьома тематичними напрямками:
«Система протидії корупції», «Державна стратегія «Держава в смартфоні»,
«Етичне лідерство».
6.3. Для участі в заочному турі учасникам необхідно подати до оргкомітету
фестивалю:
6.3.1. Заявку на участь у фестивалі за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1fznjkJap1Ws0mXhFfBoJrJ26QoIv5aUbIIqWgRSzm
j8/edit?usp=sharing;
6.3.2. Тези виступу, що відповідають одному з тематичних напрямків і
розкривають тему фестивалю. Доповідь не повинна перевищувати 5 хв. (команда
готує доповідачів за кожним тематичним напрямком: 1 доповідач - 1 напрям).
Критерії до написання тез:
відповідність тематичному напрямку;
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актуальність піднятої проблеми;
висвітлення теми через призму власної громадської діяльності чи діяльності
організації;
креативність шляхів вирішення проблеми.
6.3.3. Провести серію антикорупційних уроків серед представників громади
(методичні матеріали доступні за посиланням: https://bitly.su/GQGmpq4o)
Вимоги до завдання:
Ознайомитися з розробками та методичними матеріалами для проведення
уроків;
Надіслати підсумки проведених заходів із зазначенням: аналітичних даних
(кількість заходів, кількість учасників, вікова категорія) аудиторії, посилання на
Інтернет-джерела, де було висвітлено інформацію про дані заходи;
Творчий підхід до методів та прийомів роботи вітається.
6.3.4. Інфографіку з презентації діяльності організації.
Критерії оцінювання презентації:
інтерактивність;
складність;
змістовність;
дизайн.
6.3.5. Проморолик за одним із тематичних напрямків.
Критерії оцінювання роликів:
Режисерський задум;
Відповідність змісту обраній тематиці;
Ступінь розкриття теми.
Матеріали надсилаються в електронному вигляді на електронну пошту
youthteam2019@gmail.com не пізніше 20 березня 2020 року.
Програма очного туру буде надіслана переможцям заочного етапу разом із
запрошенням.
6.4. Контактні особи: Кордонська Лариса Миколаївна, заступник директора–
(095) 585-96-18; Олексієнко Катерина Вікторівна, методист – (050) 589-02-66.
7. Номінація «Хореографічне мистецтво»
7.1. До участі у конкурсі запрошуються хореографічні колективи, ансамблі,
студії і театри танцю, солісти і малі форми віком від 8 до 16 років.
Вікові категорії:
Молодша (8-10);
Середня (11-13);
Старша (14-16);
Змішана.
Конкурсні виступи учасників відбуваються в наступних номінаціях:
Сучасна хореографія;
Естрадна хореографія;
Народний, народний стилізований танець.
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7.2. Учасники виконують дві хореографічні композиції, одна з яких
відповідає темі фестивалю, та тривалістю не більше 8 хвилин. Музичний супровід
має бути представлений на флеш-носії.
7.3. Кожен член журі оцінює виступ хореографічного колективу по 10
бальній системі за наступними критеріями:
повнота розкриття теми фестивалю;
виконавська майстерність (техніка, індивідуальність);
відповідність музичного супроводу постановці композиції;
артистизм, харизматичність, енергетика виконання, акторська майстерність;
постановницька робота хореографа (неповторність, оригінальність);
сценічний костюм, реквізит.
7.4. Вік групи заявляється за середнім віком учасників. Невідповідність
віковій групі може бути в межах 30% кількості групи. Повний вік учасників
визначається на момент участі у конкурсі.
7.5. Нагородження учасників проводиться за номінаціями та віковими
категоріями. Дипломом Гран-прі нагороджується один колектив незалежно від
вікової категорії та номінації. Журі має право не присуджувати диплом певного
ступеню або розділити його між конкурсантами.
7.6. Журі має право зупиняти виступ при порушенні програмних вимог.
Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.7. Контактні особи: Круніч Юлія Олегівна, завідуюча художнім відділом –
(066) 792-82-10; Мироненко Людмила Сергіївна, методист - (099) 918-47-81.
8.
Номінація «Образотворче мистецтво»
8.1. Конкурсна програма в номінації «Образотворче мистецтво»
проводиться у двох вікових категоріях:
середня – від 10 до 13 років;
старша – від 14 до 17 років.
8.2. Конкурс проводиться в 2 етапи:
заочний етап – роботи надсилаються до 20 березня 2020 року у форматі А3
– А2 в кількості 2-3 робіт. Техніка виконання: живопис, графіка, ліногравюра
(матеріали: гуаш, акварель, олівці, пастель та довільні комбінації згідно задуму
автора);
очний етап – 22 – 24 квітня 2020 року на який запрошуються переможці
заочного етапу (м. Кропивницький, Кіровоградський обласний ЦДЮТ,
вул. Шульгіних, 36).
8.3. Кожна робота повинна бути оформлена (паспарту, рамочка).
8.4. Критерії оцінювання:
розкриття теми фестивалю – 30 балів;
креативність – 50 балів;
композиційне та художнє рішення – 50 балів;
рівень володіння обраною технікою – 30 балів;
оригінальність та ступінь емоційного впливу – 30 балів.
8.5. Кількісний склад учасників: 1 керівник та 2-3 дитини.
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8.6. Для подачі робіт на конкурс необхідно підготувати відповідні
документи:
заявка (додаток 1);
паспорт на кожну роботу в окремому файлі (додаток 2);
фотокартка експоната розміром 10х15 см в друкованому та обов’язково
розміром не менше 1280х720 точок в електронному вигляді;
етикетка на експонат (додаток № 3).
8.7. Документи подаються без скорочень та абревіатур та дублюються в
друкованому та електронному вигляді.
8.8. Для участі у конкурсній програмі учасники надсилають підготовлений
пакет документів у електронному вигляді на адресу ocdut@ukr.net з темою листа
– «Номінація: «Образотворче мистецтво», а роботи учасників та друкований пакет
документів на адресу:
25006, м.Кропивницький, вул. Шульгіних 36, Кіровоградський обласний
ЦДЮТ (УкрПошта).
м. Кропивницький, вул. Набережна 9, відділення №18 (Нова пошта, за
домовленістю з оргкомітетом)
8.9. Контактна особа: Гладченко Тетяна Олексіївна, завідуюча відділом
народних мистецтв – (095) 139-02-79.
9. Фінансування
9.1. Проїзд учасників Фестивалю, які отримали офіційне запрошення за
результатами заочного туру та відрядження супроводжуючих осіб здійснюється за
рахунок організації, що відряджає або інших джерел фінансування не заборонених
чинним законодавством.
9.2. Орієнтовна вартість організованого проживання становить від 250 грн.
за добу, харчування (триразове) – 75 грн. за добу. Можливе самостійне
розміщення в приватному секторі або готелях міста.
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
присвяченому Всесвітньому Дню Землі на тему:
«Сучасна Україна моїми очима».
Номінація «Образотворче мистецтво»
Назва, звання колективу. Місто, район, область.
№ П.І.П дитини

Вік
учасника

1

2

3

М.П.
Директор підпис
навчального закладу

Назва роботи

Досягнення
дитини,
колективу.

П.І.Б.
керівника.
Наявність
звання.

контакти
(телефон,
електронна
адреса)
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Додаток 2
до Умов проведення
ПАСПОРТ
представленого експонату на участь у номінації
«Образотворче мистецтво»
Назва експонату (розробки) ___________________________________________
ПІБ (авторів)________________________________________________________
Вікова категорія _____________________________________________________
Назва гуртка ________________________________________________________
Організація чи заклад, де працює гурток ________________________________
___________________________________________________________________
Прізвище, ім’я та по-батькові керівника гуртка ___________________________
___________________________________________________________________
Контактний телефон керівника гуртка __________________________________

Директор
навчального закладу

________________________
(підпис)

10

Додаток 3
до Умов проведення
Етикетка на експонат
Розмір етикетки 10х4 см
Назва роботи
Автор, вік
Заклад
Керівник
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Додаток 4
до Умов проведення
ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої та юнацької творчості
присвяченому Всесвітньому Дню Землі.
Номінації «Громадська думка», «Хореографічне 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. Час прибуття та час від’їзду _______________________________________
11.Наявність потреби в розміщенні водія автотранспорту та особливостей
розміщення учасників делегації ____________________________________

Список учасників Фестивалю
№ п\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

М.П.
Директор
навчального закладу

підпис

Стать
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Додаток 5
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 (за згодою).
Члени журі:
Бондарчук Світлана Віталіївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри
«Безпека польоту» Льотної академії Національної авіаційного університету.
Краснощок Інна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені В. Винниченка.
Номінація: «Хореографічне мистецтво»
Голова журі:
Визначається.
Члени журі:
Коваль Влад – лідер гурту КАZAKY м.Київ
Мурована Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, Заслужений
працівник освіти України, художній керівник народного художнього колективу
ансамблю сучасної хореографії «Час Пік»;
Чайковська Галина Євгенівна – Заслужений працівник культури України,
Відмінник освіти України, Кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, художній
керівник народного художнього колективу України хореографічного ансамблю
«Росинка».
Номінація: «Образотворче 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.
Кулініч Лариса Олександрівна – старший викладач кафедри образотворчого
мистецтва та дизайну Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка.

