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Від 15.06. 2021 р. № 06-18 
 

Директорам обласних, Київського та 

міських центрів, палаців дитячо-

юнацької творчості, естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої та  технічної творчості 

 

 
Про проведення Всеукраїнського  
фестивалю дитячої художньої  
творчості «Єдина родина» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24. 11. 2020 р.            

№ 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти), з 28 серпня по 04 вересня 2021 

року на базі  дитячого табору «Sportium» у селі Чорноморка  Миколаївської 

області Українським державним центром позашкільної освіти спільно з 

обласним Будинком художньої творчості Миколаївської обласної ради буде 

проведено Всеукраїнський фестиваль дитячої художньої творчості «Єдина 

родина» (далі - Фестиваль). 

До участі у Фестивалі запрошуються вихованці (учні) закладів 

позашкільної, загальної середньої, професійної, вищої освіти України, інших 

закладів, установ віком від 5 до 21 року. 

Для участі у Фестивалі творчим колективам та окремим учасникам 

необхідно до 16 липня 2021 року надіслати на електронну адресу обласного 

Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради 

(festivalrodina@i.ua) заявку, за зразком наведеним у додатках, та обов'язково 

заповнити онлайн цифрову реєстрацію учасника  за посиланням (для кожного 

учасника заповнюється окрема реєстрація): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkWiy0r3_mPOaj-

CL54U6d0YJmEDWHPHDdL-HVG_jsU5c7Q/viewform 

Заїзд учасників фестивалю 28 серпня 2021 року з 08.00 до 12.00 год. за 

адресою: Миколаївська область, село Чорноморка, вул. Приморська 68/1 (їхати 

від залізничного вокзалу м. Миколаїв до  автовокзалу м. Очаків, далі автобусом 

Очаків-Чорноморська коса до зупинки табір «Sportium). 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetudcpo@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.com.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkWiy0r3_mPOaj-CL54U6d0YJmEDWHPHDdL-HVG_jsU5c7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkWiy0r3_mPOaj-CL54U6d0YJmEDWHPHDdL-HVG_jsU5c7Q/viewform
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Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників фестивалю 

здійснюються за рахунок організації, що їх відряджає або інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством України. Просимо 

завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 

Відповідальність за життя і здоров'я учасників у дорозі та під час 

проведення заходу покладається на супроводжуючих осіб. 

Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників 

здійснюватиметься з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

Додаткова інформація за телефонами: у місті Києві - (044) 253-01-05, 

контактна особа - Наумець Алла Федорівна, у місті Миколаєві - (097) 974-18-

19; (093) 253-11-79; (050) 873-41-07 (контактна особа - Щукіна Лариса 

Вікторівна) та (093) 620-04-33 (контактна особа - Лінник Андрій Петрович). 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алла Наумець (044) 253 01 05 
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Додаток  

до листа УДЦПО 

від 15.06.21р. № 06-18 

 
 

Умови проведення 

Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості 

«Єдина родина» 

 
1. Мета та завдання фестивалю 

1.1. Всеукраїнський фестиваль дитячої художньої творчості «Єдина 
родина» (далі - Фестиваль) проводиться з метою популяризації дитячої та 
юнацької творчості, виявлення талановитих і обдарованих дітей та молоді, 
розвитку їх творчих здібностей, залучення юних аматорів до активної участі у 
мистецькому житті, пошуку нових форм і методів роботи з виконавцями, 
поширення передового досвіду. 

1.2. Основним завданням Фестивалю є: пошук та розкриття нових юних 
талантів; підвищення ролі хореографічного, вокального, музичного, 
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва у морально-естетичному 
вихованні підростаючого покоління; художньо-естетичне виховання учнівської 
молоді в традиціях національної культурної спадщини; популяризація різних 
видів  мистецтва; узагальнення і поширення досвіду роботи керівників гуртків. 
 

2. Організатори Фестивалю 

Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України, департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації та обласний Будинок художньої творчості Миколаївської обласної 

ради. 
 

3. Учасники Фестивалю 

3.1. До участі у Фестивалі запрошуються вихованці (учні) закладів 

позашкільної, загальної середньої, професійної, вищої освіти України, інших 

закладів, установ віком від 5 до 21 року, а саме: 

вокально-хорового жанру: солісти-вокалісти, ансамблі малих форм (дуети, 

тріо, квартети), вокальні ансамблі (кількісний склад - до 12 осіб) хорові 

колективи; 

хореографічного жанру: хореографічні колективи народного, сучасного, 

естрадного та бального танцю; 

інструментального жанру: оркестри народних інструментів та ансамблі 

народно-інструментального жанру: баяністи, акордеоністи, бандуристи, 

домристи, гітаристи, балалаєчники, сопілкарі, ложкарі, троїсті музики тощо; 

літературна творчість (читці-декламатори, авторська поезія); 

театрального жанру: театри мініатюр, драматичні колективи, пантоміма, 

лялькові театри; 

фольклорного жанру; 

анімаційного жанру; 

циркового мистецтва; 
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образотворчого, декоративно-ужиткового та прикладного мистецтва; 

театрів мод. 

Кількість осіб, що супроводжують, з розрахунку - 1 супроводжуючий на 20 

дітей. 

3.2. Фестиваль проводиться в наступних вікових категоріях (можуть 

змінюватися згідно з номінаціями): 

5 - 6 років (дебют); 

7 - 9 років (І - а молодша вікова категорія); 

10 - 12 років (ІІ - а молодша вікова категорія); 

13 - 16 років (середня вікова категорія); 

17 - 21 рік (старша вікова категорія); 

змішана. 
 

4. Номінації Фестивалю та репертуарні вимоги   

4.1. Номінація «Вокал»: 

Народний спів (солісти, дуети, тріо, квартети, вокальні ансамблі); естрадна 

пісня, твори композиторів-класиків або сучасних авторів (солісти, дуети, тріо, 

квартети, вокальні ансамблі, шоу-групи); академічний спів. 

Репертуарні вимоги: 

солісти та ансамблі представляють два різнохарактерні твори, один з яких - 

державною мовою, загальним часом звучання не більше 7 хвилин (2 

фестивальні номери);  

твори повинні відповідати віковим особливостям виконавців та їх 

художньо-виконавським можливостям; 

народний спів - a capella або у супроводі народних інструментів; 

естрадний спів – якісна фонограма «мінус» у форматі MP3 або WAV на 

flash носіях. 

Можливе використання бек-вокалу, не дублюючого партію соліста.  

За рішенням журі виконання другої пісні може бути припинено.  

4.2. Номінація «Хорові колективи». 

Репертуарні вимоги: 

програма виступу складається з двох різнохарактерних творів, серед яких: 

твори української хорової класики, сучасної та народної музики, твори світової 

хорової музики. 

Усі хорові твори виконуються мовою оригіналу. Обов’язковим є виконання 

одного твору a capella. Мішані хори, які мають юнацькі групи, можуть 

виконувати репертуар як однорідного так і змішаного складу. 

4.3. Номінація «Хореографія»: 

класичний танець; 

народна хореографія (стилізація народного танцю, сучасна обробка 

народного танцю, фольк); 

сучасна хореографія (джаз, модерн, неокласика); 

естрадна хореографія; 

спортивна хореографія; 

бальна хореографія (ансамблі, шоу). 
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Репертуарні вимоги: 

колектив готує 2 фестивальні номери; 

тривалість хореографічного номеру до 6-х хвилин; 

допускається участь колективу у декількох вказаних номінаціях. 

Журі надається право зупиняти виступ колективу, який порушив  

вищезазначені вимоги. За рішенням журі виконання другого номеру може бути 

припинено.  

4.4. Номінація «Народно - інструментальний жанр»: 

Оркестри народних інструментів та ансамблі народно - інструментального 

жанру: баяністи, акордеоністи, бандуристи, домристи, гітаристи, балалаєчники, 

сопілкарі, ложкарі, троїсті музики тощо. 

Репертуарні вимоги: 

у програмі інструментальних колективів має бути два твори (різних за 

стилем, жанром, формою) кращих зразків української та зарубіжної класики, 

творів сучасних композиторів, авторських творів; 

колективи подають журі партитури творів, які будуть виконуватися на 

конкурсі; 

у складі оркестрів, ансамблів народних інструментів допускається участь не 

більше трьох педагогів. 

4.5. Номінація «Літературна творчість»: 

4.5.1.Читці - декламатори. 

Репертуарні вимоги:  

до конкурсних виступів читців повинно входити не більше двох творів 

українських авторів (віршованих чи прозових) на вибір учасника. Тривалість 

виступу до 8 хвилин. 

4.5.2. Авторська поезія. 

Репертуарні вимоги: до конкурсних виступів читців повинно входити не 

більше двох творів власного авторства (віршованих чи прозових). Тривалість 

виступу до 8 хвилин. 

4.6. Номінація «Театральне мистецтво». 

4.6.1. Літературно - музичні композиції та естрадні мініатюри. 

Репертуарні вимоги:  

конкурсна програма складається з одного виступу, тривалістю до 10 хвилин. 

4.6.2. Пантоміма. 

Репертуарні вимоги:  

конкурсна програма складається з двох виступів. Тривалість виступу до 8 

хвилин. 

4.6.3. Драматичні колективи та театр ляльок. 

Репертуарні вимоги:  

конкурсна програма складається з виконання уривка театральної вистави 

або театралізованого дійства. Тривалість виступу до 15 хвилин. 

4.7. Номінація «Образотворче, декоративно - ужиткове та прикладне 

мистецтво»: 

4.7.1. Образотворче мистецтво (живопис, графіка); 
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4.7.2. Декоративно - ужиткове та прикладне мистецтво (художнє різьблення 

по дереву, гончарство та художня кераміка, витинанка, художня вишивка, 

народна та сувенірна іграшка, писанкарство, ліплення, декоративний розпис та 

народний живопис, паперова пластика, вироби з соломки, лозоплетіння, 

ткацтво, художнє плетіння гачком та спицями, флористика та вироби з 

природного матеріалу, художня обробка шкіри, розпис тканини та інше). 

Творчі роботи супроводжуються такою документацією: 

паспорт представленої роботи, розміром 21 см. х 7 см. та етикетка розміром 

13 см. х 3,5 см., на якій вказано назву роботи, техніку виконання, прізвище, 

ім’я, вік автора, найменування навчального закладу, назву гуртка, П.І.П. 

керівника; 

етикетка на роботах, оформлених у паспарту або рамку, закріплюється по 

центру знизу, паспорт кріплять на зворотному боці роботи;  

до робіт з декоративно-ужиткового мистецтва, що не оформлюються у 

рамку, етикетка додається окремо та обов’язково кріпиться паспорт, та ярлик 

розміром 2 см. х 1 см. Роботи, надані у рамці забезпечуються кріпленням; 

Якісним кріпленням забезпечуються і інші вироби (при необхідності). 

Роботи, які не відповідають вимогам умов проведення Фестивалю та не 

мають відповідної документації - не приймаються до участі у заході. 

Оформлення підсумкової виставки здійснюється з робіт, виконаних під час 

Фестивалю та двох робіт, привезених із собою, від кожного учасника,  

4.8. Номінація «Анімація»: 

пластилінова анімація; 

мальоване перекладання;  

мальована анімація; 

пісочна (порошкова) анімація; 

живопис на склі; 

змішана техніка;  

лялькова анімація.  

Тематика номінації довільна.  

У номінації беруть участь команди з загальною кількістю не більше 5 осіб, 

індивідуальні учасники. Вік учасників від 14 до 21 року. 

До 16 липня 2021 року учасники повинні надати заявку та фільми, виконані 

українською мовою або іншою мовою з обов’язковими україномовними 

титрами.  

Тривалість фільмів не більше 10 хвилин. Кожна команда (учасник) може 

представити програму фільмів тривалістю не більше 30 хвилин.  

У конкурсі беруть участь фільми, створені протягом 2019-2020; 2020-2021 

навчального року.  

Файли приймаються у відеоформатах (Mp4, AVI, WMV) з роздільною 

здатністю не менше 1024 на 768 пікселів. У назві файлів має бути відображена 

назва фільму, заклад освіти і рік виготовлення. 

Фільми приймаються дистанційно, через будь-яке зручне хмарне сховище в 

нестислому форматі на електронну адресу: festivalrodina@i.ua 

4.9. Номінація «Театр мод».  
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Колективи представляють на конкурс дві авторські колекції (форма: дефіле, 

хореографічна постановка, сценічна композиція). Тривалість одного виступу – 

до 10 хвилин. 

4.10. Номінація «Фольклор». 

Репертуарні вимоги: конкурсна програма учасників заходу повинна 

складатися з одного обрядового дійства тривалістю до 30 хвилин. Журі має 

право зупинити виступ фольклорного колективу, якщо по умовам Фестивалю 

час було вичерпано. 

Дозволяється використання в обряді виконання авторських поетичних та 

вокальних творів. Також дозволяється використання фольклорних елементів та 

автентичних матеріалів народних традицій та обрядів національних меншин з 

усіх регіонів України. Кількісний склад фольклорного колективу не обмежений. 

4.11. Номінація «Циркові колективи» (соло, дует група. Жонглювання, 

партерна гімнастика, акробатика силова, фокуси та ілюзія, клоунада, естрадна 

мініатюра тощо).  

Репертуарні вимоги: циркові колективи представляють 2 номери або 

композицію загальною тривалістю до 10 хвилин. 
 

5. Порядок проведення Фестивалю 

5.1. Для участі у Фестивалі творчим колективам та окремим учасникам 

необхідно до 16 липня 2021 року надіслати на електронну адресу обласного 

Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради 

(festivalrodina@i.ua) заявку, за зразком наведеним у додатках, та обов'язково 

заповнити онлайн цифрову реєстрацію учасника за посиланням (для кожного 

учасника заповнюється окрема реєстрація): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkWiy0r3_mPOaj-

CL54U6d0YJmEDWHPHDdL-HVG_jsU5c7Q/viewform 

5.2. Програмою фестивалю передбачається: 

урочисте відкриття Фестивалю; 

виставки та майстер-класи за всіма номінаціями Фестивалю;  

презентація колективів, за бажанням (художній номер «Візитка»); 

проведення фестивальних програм за номінаціями; 

конкурси, ігри; 

відпочинок на березі Чорного моря; 

Гала-концерт, підсумкова виставка та урочисте закриття Фестивалю. 
 

6. Умови перебування 

6.1. Проживання учасників Фестивалю здійснюється на базі дитячого 

табору «Sportium»  (Миколаївська область, с. Черноморка, вул. Приморська 

68/1. координати для GPS навігатора 46.628228, 31.474932). 

6.2. Заїзд та реєстрація учасників фестивалю 28 серпня 2021 року з 08.00 до 

12.00 год.  

6.3. Орієнтовна вартість проживання з 3-разовим харчуванням 590 

грн/добу з однієї особи. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkWiy0r3_mPOaj-CL54U6d0YJmEDWHPHDdL-HVG_jsU5c7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkWiy0r3_mPOaj-CL54U6d0YJmEDWHPHDdL-HVG_jsU5c7Q/viewform
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Розрахункова година - 12.00. Ранній заїзд або пізній виїзд можливий за 

попередньою домовленістю та за додаткову оплату. Наявність місць 

підтверджується у порядку подання заявок. Розміщення колективів на базі 

відпочинку здійснюється організаторами фестивалю після остаточного 

вирішення всіх організаційних та фінансових питань із адміністрацією та 

відповідними особами бази відпочинку, та попередньою оплатою 20% вартості 

проживання на розрахунковий рахунок бази відпочинку. 

За бажанням учасників додатково можна замовити: трансфер від 

залізничного вокзалу міста Миколаєва або міста Одеси до бази поселення, 

екскурсію по місту Миколаєву з відвідуванням зоопарку, обласного 

краєзнавчого музею «Старофлотські казарми» та Національного історико-

археологічного заповіднику «Ольвія». 

Вартість всіх екскурсій і трансферів розраховується індивідуально 

відповідно до кількості учасників групи. 
 

7. Документація Фестивалю 

7.1. Для участі у Фестивалі учасникам потрібно мати з собою документи: 

заповнена заявка (згідно форми, що додається) та наказ про відрядження 

(направлення) творчого колективу для участі у Фестивалі до якого необхідно 

додати - список учасників творчого колективу (обов’язково для кожного 

учасника вказати П.І.П., дату народження, заклад освіти, домашню адресу, 

П.І.П. і контактні телефони батьків; П.І.П., посаду, місце роботи, номер 

мобільного телефону та електронну адресу керівника, що супроводжує та на 

якого покладається відповідальність за життя і здоров`я дітей у дорозі та під 

час проведення заходу). Подача офіційної заявки на Фестиваль означає повне та 

безумовне прийняття правил та умов проведення Фестивалю. 

7.2. По прибутті до місця проживання учасники обов’язково надають 

медичну довідку про можливість перебування у дитячому колективі. При 

відсутності довідки розміщення учасників на базі забороняється.  

7.3. Відповідальність за неналежну підготовку документів та інше 

покладається на супроводжуючих осіб. 
 

8. Визначення та нагородження переможців 

8.1. Переможців Фестивалю визначає компетентне журі, яке залишає за 

собою право не присуджувати Гран - Прі, якщо рівень виконавської 

майстерності кращого творчого колективу або виконавця не є достатнім. 

8.2. Переможці та учасники Фестивалю нагороджуються дипломами, 

відповідних ступенів, Українського державного центру позашкільної освіти. 

8.3. Рішення журі є остаточним та оскарженню не підлягає. 

 

9. Фінансування 

Проїзд, проживання, харчування учасників здійснюються за рахунок 

організації, яка відряджає, або інших джерел фінансування не заборонених 

чинним законодавством України. 
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Увага! Додаткова інформація за телефонами у місті Миколаєві: (097) 974-

18-19; (093) 253-11-79; (050) 873-41-07 (контактна особа - Щукіна Лариса 

Вікторівна) та (093) 620-04-33 (контактна особа - Лінник Андрій Петрович). 
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Додаток 1 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському фестивалі  

дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

номінація «Вокал» (солісти вокального жанру) 

 

1. Область 

__________________________________________________________________ 

2. Місто (район, об’єднана територіальна громада) 

__________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти (без скорочень) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Контактні телефони закладу, ел. адреса  

__________________________________________________________________  

5. Прізвище, ім’я, по батькові учасника фестивалю ______________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Місце проживання учасника, контактний телефон: ____________________ 

7. Рік, дата, місяць народження учасника _______________________________ 

8. Вікова категорія 

__________________________________________________________________ 

9. Повна назва колективу, в якому займається конкурсант 

__________________________________________________________________ 

10. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень), № тел.,  

ел. адреса 

__________________________________________________________________ 

11. Номінація 

__________________________________________________________________ 

12. Назва конкурсних пісень, авторів слів і музики 

__________________________________________________________________ 

13. Хронометраж кожної пісні: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

14. Прізвище, ім’я, по батькові осіб, що супроводжують  _________________ 

__________________________________________________________________ 

15. Дата і час прибуття на фестиваль __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

16. Дата і час від`їзду _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата заповнення заявки 

 

М.П.                                                                               Підпис керівника закладу 
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Додаток 2 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському фестивалі 

дитячої художньої творчості  «Єдина родина» 

номінація «Вокал» (ансамблі вокального жанру) 

1. Область 

__________________________________________________________________ 

2. Місто (район, об’єднана територіальна громада) 

__________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти (без скорочень) 

__________________________________________________________________ 

4. Контактні телефони закладу, ел. адреса  

__________________________________________________________________ 

5. Повна назва вокального ансамблю 

__________________________________________________________________ 

6. Вікова категорія 

__________________________________________________________________ 

7. Номінація 

__________________________________________________________________ 

8. Назва конкурсних пісень, авторів слів і музики 

1)________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________ 

9. Хронометраж кожної пісні  

1)________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________ 

10. Кількість мікрофонів_____________________________________________ 

11. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень), № тел.,  

ел. адреса 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Прізвище, ім’я, по батькові осіб, що супроводжують 

__________________________________________________________________ 

13. Дата і час прибуття на фестиваль 

__________________________________________________________________ 

14. Дата і час від`їзду 

__________________________________________________________________ 

Список учасників ансамблю (прізвище, ім’я, по батькові; рік, місяць, дата 

народження, місце проживання, контактний телефон; № свідоцтва про 

народження). 

 

Дата заповнення заявки       

  

 

М.П.                                                                            Підпис керівника закладу 
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Додаток 3 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському фестивалі 

дитячої художньої творчості «Єдина родина»  

номінація «Хореографія» 

1. Область 

__________________________________________________________________ 

2. Місто (район, об’єднана територіальна громада) 

__________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти (без скорочень) 

__________________________________________________________________ 

4. Контактні телефони закладу, ел. адреса  

__________________________________________________________________  

 

5. Повна назва колективу 

__________________________________________________________________ 

 

6. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень), № тел.,  

ел. адреса 

___________________________________________________________________ 

7. Загальна кількість членів делегації: ______ 

дітей  ______,  (з них: хлопчиків _______,  дівчат_________) 

осіб, що супроводжують ______,(жін.___, чол. ___) 

керівників______ (жін.___, чол.___) 

8. Номінація 

__________________________________________________________________ 

9. Конкурсна програма: 

Вікові 

групи 

№ 

п/п 
Назва номеру 

Кількість 

учасників 
Примітка Носії 

Дебют (від 5 

до 6 років) 

     

     

1 Молодша  

(від 7 до 9 

років) 

     

     

2 Молодша      
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10. Інформація про колектив (з наданням основних даних, напряму роботи, 

творчих досягнень). 

Список учасників колективу (прізвище, ім’я, по батькові; рік, місяць, дата   

народження, місце проживання, контактний телефон; № свідоцтва про 

народження). 

11. Дата і час прибуття на фестиваль 

_________________________________________________________________ 

12. Дата і час від`їзду 

_________________________________________________________________ 

Дата заповнення заявки 

 

 

 

 М.П.                                                                                Підпис керівника закладу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(від 10 до 12 

років) 
     

Середня 

(від 13 до 16 

років) 

     

     

Старша 

 (від 17 до 21 

років) 

     

     

 

Змішана 
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Додаток 4 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському фестивалі 

дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

номінація «Народно-інструментальний жанр» 
 

1. Область _________________________________________________________ 

2. Місто (район, об’єднана територіальна громада) _______________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти  (без скорочень) 

___________________________________________________________________ 

4. Контактні телефони закладу, ел. адреса  

___________________________________________________________________ 

5. Повна назва колективу 

___________________________________________________________________ 

6. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень) 

___________________________________________________________________ 

7. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень), № тел.,  

ел. адреса 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Загальна кількість членів делегації: ____ 

дітей  ______, (з них: хлопчиків _______, дівчат_________) 

осіб, що супроводжують ______, (жін.___, чол. ___) 

керівників______ (жін.___, чол.___) 

9. Конкурсна програма: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10.Інформація про колектив (з наданням основних даних, напряму роботи, 

творчих досягнень). 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Дата і час прибуття на фестиваль 

___________________________________________________________________ 

12. Дата і час від`їзду 

___________________________________________________________________ 

Список учасників колективу (прізвище, ім’я, по батькові; рік, місяць, дата 

народження, місце проживання, контактний телефон; № свідоцтва про 

народження) 

 

Дата заповнення заявки 

 

М.П.                 Підпис керівника закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Додаток 5 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському фестивалі 

дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

номінація «Літературна творчість»  

(читці - декламатори та авторська поезія) 

1. Область 

__________________________________________________________________ 

2. Місто (район, об’єднана територіальна громада) 

__________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти (без скорочень) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Контактні телефони закладу, ел. адреса  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

5. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень), № тел.,  

ел. адреса 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Назва гуртка______________________________________________________ 

7. Прізвище, ім’я  учасника  конкурсу 

___________________________________________________________________ 

8. Вік учасника конкурсу 

___________________________________________________________________ 

9. Вікова категорія 

___________________________________________________________________ 

10. Місце проживання учасника, контактний телефон 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

11. Програма  виступу ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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12. Тривалість виступу________________________________________________ 

13. Технічні засоби____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Дата і час прибуття на фестиваль 

_________________________________________________________________ 

15. Дата і час від`їзду 

_________________________________________________________________ 

 

М.П.                                                              Підпис керівника навчального закладу 
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Додаток 6 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському фестивалі 

дитячої художньої творчості  «Єдина родина» 

номінація «Образотворче, декоративно - ужиткове та прикладне 

мистецтво» 

1. Область 

____________________________________________________________________ 

2. Місто (район, об’єднана територіальна громада) 

____________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти (без скорочень) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

4. Контактні телефони закладу, ел. адреса 

____________________________________________________________________ 

5. Загальна кількість членів делегації: ______ 

дітей  ______,  (з них:    хлопчиків _______,  дівчаток_________) 

осіб, що супроводжують ______,(жін.___, чол. ___) 

керівників______.  (жін.___, чол.___) 

6. Дата і час прибуття на фестиваль 

____________________________________________________________________ 

7. Дата і час від`їзду_______________________________________________ 
 

                   
№ 

з/п 

 

ПІП 

автора 
Вік 

в
ік

о
в
а 

к
ат

ег
о

р
ія

  
 

Н
аз

в
а 

 р
о
б

о
ти

 

Т
ех

н
ік

а 

в
и

к
о

н
ан

н
я 

 Н
аз

в
а 

гу
р

тк
а 

 

ПІП 

керівника 

(без 

скорочень) 

та контактний  

телефон, 

ел.адреса 
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Список учасників гуртка (прізвище, ім’я, по - батькові; рік, місяць, дата 

народження, місце проживання, контактний телефон; № свідоцтва про 

народження 

Дата заповнення заявки 

 

 

М.П.                                                                              Підпис керівника закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Додаток 7 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському фестивалі  

дитячої художньої творчості «Єдина родина»  

номінація «Анімація»   

 

1. Область__________________________________________________________ 

2. Місто (район, об’єднана територіальна громада) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти (без скорочень) _________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Контактний телефон, ел. адреса ____________________________________ 

5. Загальна кількість членів делегації: _________________________________ 

дітей  ______, (з них: хлопчиків _______, дівчаток_________ ) 

осіб, що супроводжують ______,(жін.___, чол. ___ ) 

керівників______.  (жін.___, чол.___ ) 

6. Дата і час прибуття на фестиваль ___________________________________ 

7. Дата і час від`їзду ______________________________________________ 

 

                      
№ 

з/п 

 

ПІП 

автора 
Вік 

в
ік

о
в
а 

к
ат

ег
о

р
ія

  
 

Н
аз

в
а 

 р
о
б

о
ти

 

Т
ех

н
ік

а 

в
и

к
о
н

ан
н

я 

 Н
аз

в
а 

гу
р

тк
а 

 

ПІП 

керівника 

(без 

скорочень) 

та контактний  

телефон, 

ел.адреса 

           

        

        

        

        

        

Список учасників колективу (прізвище, ім’я, по - батькові; рік, місяць, дата 

народження, місце проживання, контактний телефон; № свідоцтва про 

народження) 

 

 

Дата заповнення заявки 

 

 

М.П.                                                                              Підпис керівника закладу 
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Додаток 8 

 

Заявка  

на участь у Всеукраїнському фестивалі  

дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

номінація «Фольклор» 

1. Область 

__________________________________________________________________ 

2. Місто  (район, об’єднана територіальна громада) 

__________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти (без скорочень) 

__________________________________________________________________ 

4. Контактні телефони закладу, ел. адреса  

__________________________________________________________________     

5. Назва колективу____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Кількість учасників_____________________ 

7. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень), № тел.,  

ел. адреса 

___________________________________________________________________ 

8. Обрядове дійство (назва, регіональна належність) 

___________________________________________________________________ 

9. Технічні засоби 

__________________________________________________________________ 

10. Примітки 

__________________________________________________________________ 

11. Інформація про колектив (з наданням основних даних, напряму роботи, 

творчих досягнень). 

Список учасників колективу (прізвище, ім’я, по батькові; рік, місяць, дата   

народження, місце проживання, контактний телефон; № свідоцтва про 

народження). 
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12. Дата і час прибуття на фестиваль 

_________________________________________________________________ 

13. Дата і час від`їзду 

_________________________________________________________________ 

Дата заповнення заявки 

 

 

 

 М.П.                                                                                Підпис керівника закладу 
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Додаток 9 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському фестивалі  

дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

номінація «Циркове мистецтво» 

1. Область 

__________________________________________________________________ 

2. Місто (район, об’єднана територіальна громада) 

__________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти (без скорочень) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Контактні телефони закладу, ел. адреса  

__________________________________________________________________     

5. Назва колективу__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Вікова категорія_______________________ 

7. Кількість учасників_____________________ 

8. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень), № тел.,  

ел. адреса 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Назва конкурсних виступів, тривалість 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10 Технічні засоби 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Примітки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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12. Інформація про колектив (з наданням основних даних, напряму роботи, 

творчих досягнень). 

Список учасників колективу (прізвище, ім’я, по батькові; рік, місяць, дата   

народження, місце проживання, контактний, телефон; № свідоцтва про 

народження). 

 

13. Дата і час прибуття на фестиваль 

_________________________________________________________________ 

14. Дата і час від`їзду 

_________________________________________________________________ 

Дата заповнення заявки 

 

 

 

 М.П.                                                                                Підпис керівника закладу 
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Додаток 10 

Заявка                              

на участь у Всеукраїнському фестивалі  

дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

номінація «Театр мод» 

 

1. Область 

__________________________________________________________________ 

2. Місто (район, об’єднана територіальна громада) 

__________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти (без скорочень) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Контактні телефони закладу, ел. адреса  

__________________________________________________________________     

__________________________________________________________________    

5. Повна назва колективу 

__________________________________________________________________ 

6. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень), № тел.,  

ел. адреса 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Загальна кількість членів делегації: ______ 

дітей  ______,  (з них: хлопчиків _______,  дівчат_________) 

осіб, що супроводжують ______,(жін.___, чол. ___) 

керівників______ (жін.___, чол.___) 

8. Конкурсна програма: 

Вікові 

групи 

№ 

п/п 
Назва показу 

К
іл

ь
к
ість

 

у
ч
асн

и
к
ів

 

Тривалість 

виступу 
Носії Примітка 

Дебют (від 5 

до 6 років) 

      

      

1 Молодша        
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9. Інформація про колектив (з наданням основних даних, напряму роботи, 

творчих досягнень) 

_________________________________________________________________ 

Список учасників колективу (прізвище, ім’я, по батькові; рік, місяць, дата   

народження, місце проживання,   контактний    телефон; № свідоцтва про 

народження). 

 

10. Дата і час прибуття на фестиваль ______________________________ 

 

11. Дата і час від`їзду ___________________________________________ 

Дата заповнення заявки 

 

 М.П.                 Підпис керівника закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(від 7 до 9 

років) 
     

 

2 Молодша 

(від 10 до 12 

років) 

      

      

Середня 

(від 13 до 16 

років) 

      

      

Старша 

 (від 17 до 21 

років) 

      

      

 

Змішана 
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Додаток 11 

Заявка                              

на участь у Всеукраїнському фестивалі  

дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

номінація «Театральне мистецтво» 

(театри мініатюр, літературно-музичні композиції, пантоміма, театр 

ляльок) 

 1. Область 

__________________________________________________________________ 

2. Місто (район, об’єднана територіальна громада) 

__________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти (без скорочень) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Контактні телефони закладу, ел. адреса  

__________________________________________________________________     

__________________________________________________________________    

5. Назва колективу__________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Кількість учасників_____________________ 

7. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень), № тел.,  

ел. адреса 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Назва конкурсного виступу, тривалість 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Технічні засоби 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Примітки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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11. Інформація про колектив (з наданням основних даних, напряму роботи, 

творчих досягнень). 

Список учасників колективу (прізвище, ім’я, по батькові; рік, місяць, дата 

народження, місце проживання, контактний телефон; № свідоцтва про 

народження). 

 

12. Дата і час прибуття на фестиваль 

_________________________________________________________________ 

13. Дата і час від`їзду 

_________________________________________________________________ 

Дата заповнення заявки 

 

 

 

 М.П.                                                                                Підпис керівника закладу 
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Додаток 12 

Заявка                              

на участь у Всеукраїнському фестивалі  

дитячої художньої творчості «Єдина родина» 

номінація «Хорові колективи» 

1. Область 

__________________________________________________________________ 

2. Місто (район, об’єднана територіальна громада) 

__________________________________________________________________ 

3. Найменування закладу освіти (без скорочень) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Контактні телефони закладу, ел. адреса  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

5. Повна назва колективу 

__________________________________________________________________ 

6. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (без скорочень), № тел.,  

ел. адреса 

___________________________________________________________________ 

8. Загальна кількість членів делегації: ______ 

дітей  ______,  (з них: хлопчиків _______,  дівчаток_________) 

осіб, що супроводжують ______,(жін.___, чол. ___) 

керівників______ (жін.___, чол.___) 

9. Конкурсна програма: 

Вікові 

групи 

№ 

п/п 
Назва номеру 

Кількість 

учасників 
Примітка Носії 

Дебют (від 5 

до 6 років) 

     

     

1 Молодша  

(від 7 до 9 

років) 

     

     

2 Молодша 

(від 10 до 12 

років) 
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10. Інформація про колектив (з наданням основних даних, напряму роботи, 

творчих досягнень)  _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Список учасників колективу (прізвище, ім’я, по батькові; рік, місяць, дата   

народження,   місце   проживання,   контактний    телефон, № свідоцтва про 

народження). 

 

11. Дата і час прибуття на фестиваль _________________________________ 

 

12. Дата і час від`їзду _______________ 

 

Дата заповнення заявки 

 

 М.П.                                                                                Підпис керівника закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Середня 

(від 13 до 16 

років) 

     

     

Старша 

 (від 17 до 21 

років) 

     

     

 

Змішана 

 

     

     


