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Про проведення Всеукраїнського 

відкритого літературно-музичного 

фестивалю вшанування воїнів 

«Розстріляна молодість», 

присвяченого Дню Героїв Небесної 

Сотні (заочний/дистанційний формат) 

Директорам обласних, Київського 

міського центру, палаців дитячо-

юнацької творчості естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої та технічної творчості 

 

 

 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 

року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)» з обов’язковим виконанням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954 (зміни, що 

вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і 

від 29 червня 2021 р. № 677), 17 лютого 2022 року у м. Житомир спільно з 

Житомирським державним будинком художньої та технічної творчості буде 

проведено Всеукраїнський відкритий літературно-музичний фестиваль 

вшанування воїнів «Розстріляна молодість», присвячений Дню Героїв Небесної 

Сотні (заочний/дистанційний формат). 

І-ий - етап відбірковий (заочний) - підведення підсумків (з 10 січня по 04 

лютого 2022 року) за результатими представлених відеоматеріалів та робіт 

надісланих поштою;  

ІІ-ий – завершальний - Гала-концерт переможців (17 лютого 2022 року) у 

приміщенні Житомирської обласної філармонії ім. С. Ріхтера (у разі відсутності 

карантинних обмежень). 

До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти віком 

від 6 до 21 року включно. 

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


Детальна інформація за телефонами: у м. Київ (044) 253 - 01 - 05 (Алла 

Наумець); у м. Житомир (0412) 47 - 08 - 63, (097) 283 - 59 – 48 (Ткачук Неля 

Дмитрівна); (068) 015 - 17 - 71 (Бахур Ніла Станіславівна).   

 

 

Директор                                                                                          Геннадій ШКУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алла Наумець 044 253 01 05  



                                                                   Додаток 

                                                                                                    до листа УДЦПО 

   від 20.12.21р. № 12-21 

 

 

Умови проведення 

Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю вшанування 

воїнів «Розстріляна молодість», 

присвячений Дню Героїв Небесної Сотні (заочний/дистанційний формат) 

 

1. Мета і завдання Фестивалю 

1.1. Всеукраїнський  літературно-музичний фестиваль вшанування воїнів 

«Розстріляна молодість», присвячений Дню Героїв Небесної Сотні 

(заочний/дистанційний формат), (далі - Фестиваль) проводиться з метою 

формування у молоді високої патріотичної свідомості, почуття вірності, 

військово-патріотичного виховання учнівської молоді на прикладах героїчної 

боротьби українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України; підтримку творчої обдарованої молоді; виявлення нових 

талановитих виконавців, поетів, композиторів.  

1.2. Основними завданнями фестивалю є:  

виховання громадянської свідомості у підростаючого покоління; 

сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на                                                                        

основі готовності до участі в процесах державотворення; 

вшанування подвигу воїнів, мужності та героїзму; 

популяризація серед учнівської молоді героїзму військового подвигу; 

привернення уваги суспільства до проблем ветеранів війни, учасників                                                                                                                                                       

операції об'єднаних сил, військовослужбовців; 

розвиток та популяризація таланту творчої, обдарованої молоді; 

підвищення престижу військової служби. 

 

2. Організатори Фестивалю 

2.1. Організаторами Фестивалю є Міністерство освіти і науки України, 

Український державний центр позашкільної освіти, Департамент освіти і 

науки Житомирської облдержадміністрації, Житомирський державний 

будинок художньої та технічної творчості, Житомирська обласна громадська 

організація «Розстріляна молодість» за підтримки Житомирської обласної 

ради, Житомирської міської та обласної організації воїнів Афганської війни 

Української спілки ветеранів Афганістану. 

 

3. Учасники Фестивалю 

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

позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої 

освіти віком від 6 до 21 року включно. 

 

 



4. Порядок проведення Фестивалю 

4.1. Фестиваль проводиться на базі Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості. 

4.2. Фестиваль проходить у два етапи: 

І - ий етап відбірковий (заочний) - підведення підсумків (з 10 січня по 04 

лютого 2022 року) за результатими представлених відеоматеріалів та робіт 

надісланих поштою;  

ІІ - ий завершальний етап - Гала-концерт переможців (17 лютого 2022 

року). 

Гала-концерт відбудеться 17 лютого 2022 року (у разі припинення 

карантинних обмежень) в Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера (м. 

Житомир, вул. Пушкінська, 26 ). 

4.3. Для участі у заочному - відбірковому етапі Фестивалю просимо до 04. 

лютого 2022 року надіслати на електронну адресу: 

rostrilyana_molodist@ukr.net: 

заявку (додаток 2, 3); 

відеозапис виступу колективу (окремого виконавця) - тривалість виступу –  

3-7 хв.  від колективу, не більше одного номеру в будь-якій  номінації. 

Творчі роботи декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва та 

технічної творчості, разом з заявкою (додаток № 3), надсилати укрпоштою або 

новою поштою за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні 11, 

Житомирський державний будинок художньої та технічної творчості 

контактна особа -  Войтович Тетяна Іванівна (097) 220 - 89 – 80. 

Для участі у заочному - відбірковому етапі Фестивалю надсилається заявка 

на офіційному бланку закладу (без скорочень та  абревіатур) на електронну 

адресу Фестивалю: rostrilyana_molodist@ukr.net з посиланням на You.Tube 

Відеоролики надсилаються у форматі МР4, підписані, із зазначеним ПІП 

виконавця, (назва колективу), назва твору, область. В заявці обов’язково 

вказати присвоєне звання «Зразковий  художній колектив», «Народний 

художній колектив». Від закладу подається одна загальна заявка на всі 

колективи (учасників). Від гуртка (колективу) не більше одного номеру в 

будь-якій номінації.  

Увага!!! Минулорічні та неякісні відеоматеріали, некоректно заповнені 

заявки розглядатися не будуть. Конкурсні матеріали, надіслані після 04 

лютого 2022 року,  також не розглядатимуться. 

За додатковою інформацією звертатись за телефоном (0412) 47 - 08 - 63 

(оргкомітет Фестивалю). Контактна особа за телефонами: робочий (0412) 47 - 

08 - 63, (097) 220 - 89 – 80 Войтович Тетяна Іванівна. 

4.4. Номінації фестивалю: 

«Вокальне мистецтво»; 

«Хореографічне мистецтво»; 

«Музичне мистецтво»; 

«Театральне мистецтво» ; 

«Авторська поезія»;   

«Література і кіномистецтво» ;   

mailto:rostrilyana_molodist@ukr.net


«Декоративно-прикладне, образотворче мистецтво» ;    

«Технічна творчість». 

Критерії оцінювання художніх номерів: 
художній рівень виконавської майстерності; 

сценічна культура; 

розкриття теми; 

драматургія та режисура хореографічної (театралізованої) композиції; 

відповідність образу (репертуару) тематичній спрямованості; 

логічне мовлення, дикція; 

яскрава індивідуальність; 

рівень володіння мистецькими засобами.  

4.4.1. Номінації «Авторська поезія», «Література і кіномистецтво» на 

розгляд журі подаються надіслані обов'язково друковані збірки вихованців 

гуртків або окремого виконавця, відеофільми по тематиці. Матеріали 

надсилати за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 11, м. Житомир, вул. 

Небесної Сотні 11, Житомирський державний будинок художньої та технічної 

творчості контактна особа -  контактні особи: Василенко Наталія 

Володимирівна - (097) 570 - 92 - 13, Бахур Ніла Станіславівна - (068) 015 - 17 - 

71. 

За додатковою інформацією звертатись за телефоном (0412) 47 - 08 - 63 

(оргкомітет Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю 

вшанування воїнів «Розстріляна молодість»). Контактні особи: Василенко 

Наталія Володимирівна - (097) 570 - 92 - 13, Бахур Ніла Станіславівна - (068) 

015 - 17 - 71. 

4.4.2. Номінація «Технічна творчість» (моделі суден, авіаційні та 

автомобільні моделі, моделі ракет, макети та моделі космічних кораблів, 

ракетоносіїв, стартових установок, самохідні керовані моделі, зразки 

військової ракетної, бойової техніки та інше). 

Розміри експонатів не повинні перевищувати 40 см. х 40 см. (за 

виключенням моделей ракет - висотою до 90 см.) та важити не більше 5 кг.. 

Експонати повинні відповідати технічним, естетичним і експозиційним 

вимогам. 

Критерії оцінювання: 

оригінальність конструкції; 

відповідність вимогам ергономіки та дизайну; 

складність приладу (конструкції); 

дієздатність експонату;  

виконання вимог правил техніки безпеки. 

Додаткова інформація за тел. (097) 220 - 89 - 80 (контактна особа - 

Войтович Тетяна Іванівна). 

4.4.3. Номінація «Декоративно-прикладне, образотворче мистецтво» 

(живопис, графіка, батик, декоративний розпис, художня вишивка, різьблення 

по дереву та інше (роботи не повертаються). 

Критерії оцінювання: 

відповідність темі Фестивалю; 



композиційне та художнє рішення; 

рівень володіння обраною технікою;  

креативність, оригінальність та ступінь емоційного впливу. 

Додаткова інформація за тел. (097) 220 - 89 - 80 (контактна особа - 

Войтович Тетяна Іванівна). 

 

5. Нагородження 

5.1. Переможців Фестивалю визначає компетентне журі. 

5.2. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

5.3. Переможці Фестивалю нагороджуються дипломами Українського 

державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

відповідних ступенів. 

 

6. Організаційні питання 

6.1. Заїзд та реєстрація учасників на Гала-концерт 16-17 лютого 2022 року 

з 08.00 год. за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 26 (Житомирська 

обласна філармонія ім. С. Ріхтера) – у разі відміни карантинних обмежень 

про, що буде повідомлено додатково!!! 

6.2. Для організованої зустрічі у м. Житомир, просимо завчасно 

повідомити про час прибуття та вид транспорту (автобус, потяг, маршрутне 

таксі), а також повний кількісний склад делегації за телефонами: роб. (0412) 

47 - 08 - 63, (068) 015 - 17 - 71 - контактна особа - Бахур Ніла Станіславівна. 

6.3. Проїзд, проживання, харчування учасників Фестивалю та керівників, 

що супроводжують, здійснюється за рахунок організації, що відряджає 

Конкурсні матеріали переможців Всеукраїнського літературно-музичного 

фестивалю вшанування воїнів «Розстріляна молодість» присвячений Дню 

Героїв Небесної Сотні (заочний/дистанційний формат), будуть розміщені на 

Всеукраїнській виставці під час проведення Фестивалю на сайтах 

Українського державного центру позашкільної освіти http://udcpo.com.ua/, 

Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості 

https://zhdbhtt.wixsite.com/golovna 

на сторінках у Фейсбуці: Всеукраїнського фестивалю «Розстріляна 

молодість» https://www.facebook.com/rostrilyanamolodist.ua 

Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості 

https://www.facebook.com/bhtt.zt.sch.in.ua;  

у групі Житомирського державного будинку художньої та технічної 

творчості https://www.facebook.com/groups/330560828177353. 
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Додаток № 1 

 

Склад оргкомітету 

Всеукраїнського відкритого літературно-музичного 

фестивалю вшанування воїнів «Розстріляна молодість», 

присвячений Дню Героїв Небесної Сотні (заочний/дистанційний формат) 

 

Шмалюк Анатолій - президент фестивалю, полковник Служби безпеки 

України в запасі, член Національної спілки журналістів України, письменник, 

поет, володар золотої медалі за авторський проект «Розстріляна молодість» та 

почесного звання «Гордість України», засновник фестивалю.  

Ткачук Неля - голова оргкомітету, директор Житомирського державного 

будинку художньої та технічної творчості, відмінник освіти України.   

Педоренко Олена – співголова оргкомітету, заступник директора 

Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України. 

Члени оргкомітету: 

Наумець Алла – завідувач відділом художньої творчості Українського 

державного центру позашкільної освіти  Міністерства освіти і науки України; 

Осипович Наталія – модератор фестивалю, т.в.о. директора Департаменту  

освіти і науки Житомирської облдержадміністрації; 

Мосейчук Світлана – директор ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. 

Житомира», Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України;  

Градовський Петро – директор ДНЗ «Житомирське вище професійне 

технологічне училище», Заслужений працівник освіти України, Голова 

асоціації директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

Житомирській області; 

Бахур Ніла – заступник директора Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості; 

Осінський Павло – Заслужений артист України, начальник оркестру, 

військовий диригент, майор Житомирського військового інституту ім. С. П. 

Корольова; 

Хом'як Ростислав - Заслужений діяч мистецтв України, художній керівник 

та диригент естрадно-духового оркестру комунального закладу «Палац 

культури» Житомирської міської ради; 

Василенко Наталія - художній керівник Житомирського державного 

будинку художньої та технічної творчості; 

Задорожна Людмила – методист Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості.. 

Войтович Тетяна - методист Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості..  

 

 

 



Додаток № 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському літературно-музичному  фестивалі вшанування 

воїнів «Розстріляна молодість»,  

присвячений Дню Героїв Небесної Сотні (заочний/дистанційний формат) 

(заповнюється без абревіатур) 
(таблицю не змінювати!!!) 

 
№ 

з 

/ 

п 

Область

район, 

місто 

 

Номінація 

(вказати 

посилання в 

You.Tube) 

Назва 

навчального 

закладу 

(повна) 

Назва колективу 

(повна) 

або П. І. 

учасника 

Репертуар, 

(вказати назву 

твору автора 

музики, слів) 

П. І. Б. 

керівника 

(повна), 

мобільний 

телефон 

Кількість 

виконавців 

(хлопців, 

дівчат) 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

Дата                                              підпис                                                       ПІБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Додаток № 3 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському  літературно-музичному  фестивалі вшанування 

воїнів «Розстріляна молодість», 

присвячений Дню Героїв Небесної Сотні (заочний/дистанційний формат) 

Номінації:   

«Технічна творчість», «Декоративно-прикладне, образотворче мистецтво»                            

від _____________________________________________                                           
(повна назва закладу позашкільної освіти) 

(заповнюється без абревіатур) 
 

№ 

з/п 

Номінація 

 

Назва 

роботи 

Назва 

закладу, 

гуртка 

Прізвище, 

ім’я 

автора 

 

Вік 

учасника 

ПІП 

керівника, 

контактний 

телефон 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

Дата                                              підпис                                                          ПІБ 

 

 

 

Етикетка на експонат  

Розмір етикетки 10х4см 

Назва роботи  

 

Автор, вік  

 

Заклад 

 

 


