
                                                                                   Додаток 1 

до наказу управління освіти, молоді 

та спорту  

від  07 лютого 2012  року № 108 

УМОВИ 

проведення XVII Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості, що присвячений Всесвітньому Дню Землі 

Засновники: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;  

Управління освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю Кіровоградської облдержадміністрації; 

Асоціація позашкільних навчальних закладів України; Український 

державний центр позашкільної освіти; Обласне відділення Всеукраїнського 

Руху „Педагоги за мир та взаєморозуміння”; Комунальний позашкільний 

навчальний заклад „Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості”. 

Тема фестивалю: „Я та мої друзі”. 

Мета фестивалю: акцентувати увагу громадськості, педагогів, батьків і 

дітей на проблеми формування активної громадянської позиції 

підростаючого покоління, підтримка обдарованих дітей та молоді, пошук 

нових форм художньої творчості. 

Завдання фестивалю: 

- пропагувати серед дітей та молоді позитивну мотивацію на активну участь 

у процесах європейської інтеграції України; 

- створити творчим педагогам умови до синтезу різних жанрів мистецтва у 

створенні нових форм художньої творчості; 

- підтримати і стимулювати творчі дитячі колективи, які проявляють 

оригінальні підходи до створення сучасних мистецьких форм. 

Час проведення фестивалю: 19 – 21 квітня 2012 року. 

Учасники фестивалю: дитячі та юнацькі колективи: вокальні, 

хореографічні, театральні колективи, театри ляльок, пантоміми, колективи 

оригінального жанру, дитячі об’єднання громадянського спрямування,              

діти – майстри декоративно – прикладного мистецтва, які у своїй творчій 

діяльності розкривають тему фестивалю.  

Організація фестивалю:  фестиваль складається з відбіркового та 

очного турів.  

Для участі у відбірковому турі необхідно до 15 березня 2012 року 

надіслати заявку та матеріали відповідно до умов на адресу оргкомітету 

фестивалю: 25006, м. Кіровоград, вул. Калініна, 36, обласний ЦДЮТ; 

фестиваль. Електронна адреса: ocdut@ukr.net. Форма заявки додається. 

За рішенням журі переможці будуть запрошені для участі в очному турі 

під час проведення фестивалю. 

Всі представники команд, які запрошені для участі в очному турі 

фестивалю обов’язково беруть участь у творчій майстерні. Творча майстерня 

проходитиме у формі вікторин, рольових ігор, презентацій.  

Програмою фестивалю передбачені також інші масові заходи. 

Матеріали на відбірковий тур фестивалю надсилати на електронну 

адресу: ocdut@ukr.net 

mailto:ocdut@ukr.net


 

Номінація „Декоративно – ужиткове мистецтво” 

Вікові категорії учасників: середня – 9-12 років; старша – 13-18 років. 

Для участі у відбірковому турі необхідно надіслати до оргкомітету 

роботи візуальне зображення робіт у електронному вигляді (роздільність 

мінімум 800х600, формат jpg). 

Конкурсні роботи повинні представляти собою іграшки: 1. М’які: 

пошиті; вив’язані. 2. Народні: мотанки (із тканин, із ниток, із соломи, трави, 

кукурудзення тощо); глиняні; дерев’яні; інші оберегові. 

Роботи повинні бути з етикеткою, де вказується: назва твору; прізвище 

та ім’я автора; вік автора; повна назва закладу, в якому навчається автор 

роботи; прізвище, ім’я, по батькові керівника. 

У заявці обов’язково вказати номер контактного телефону (мобільного). 

Роботи, які брали участь в минулих виставках, та роботи низького рівня 

виконання до участі в конкурсі не приймаються. 

Критерії оцінювання: функціональність іграшки; майстерність 

виконання; оригінальність; ступінь емоційного впливу. 

Роботи, відібрані журі, будуть експонуватися на виставці у період 

фестивалю. 

 

Номінація „Шоу-програми” 

Вікові категорії учасників: середня – 12-16 років; старша – 17-21 рік. 

Кількість учасників: до 10 осіб та 1 керівник. 

У конкурсі беруть участь творчі колективи, які представляють наступні 

жанри чи синтез жанрів: 

- хореографічний (видовищні постановки, продуманий сюжет, яскраві 

костюми. Як приклад: шоу-балет. Може бути в поєднанні з різними видами 

мистецтва); 

- вокальний (оригінальний спів, цілісність музичного образу, поєднання співу 

з різними видами мистецтва, неординарне виконання. Як приклад, рок-опера, 

мюзикл); 

- театральний (цікаві образи, оригінальна постановка, довершена 

драматургія. Як приклад: казка-феєрія, театр пантоміми, театр ляльок, шоу-

театр); 

- різні поєднання музичного, театрального, оригінального та танцювального 

жанрів. 

Вимоги до учасників у номінації: на відбірковий тур конкурсу подається 

відеозапис шоу-програми чи фрагменту програми із запропонованих жанрів 

тривалістю до 15 хвилин. Використання фонограм „плюс” та дабл-треків 

не дозволяється!!! Супровід може бути різноманітним. Музичний супровід 

винятково на CD, DVD або MD в MP3, аудіо CD форматі. 

Критерії оцінювання: ідея та тема програми; рівень техніки виконання; 

видовищність та феєричність представлених номерів; гармонійне 

співвідношення музичного супроводу, образу хореографічного (вокального 

або театрального) твору та костюмів; художній рівень постановки; 

оригінальність представлених композицій; драматургія та режисура; 



Очний тур: колективи повинні представити закінчену програму чи 

фрагмент програми, об’єднану  однією ідеєю, темою та сюжетом тривалістю 

до 15 хвилин. 

 

Номінація „Євроклуби та молодіжні організації” 

Вік учасників: 14-18 років. 

Кількісний склад: команда - 3 учасника та 1 керівник делегації. 

Для участі у відбірковому турі необхідно надіслати:  

1. Заявку на участь за встановленою формою. 

2. Резюме діяльності (до 5-ти друкованих сторінок), що розкриває основну 

мету творчого об’єднання, напрямки роботи, досягнення та особливості 

діяльності колективу за останній рік, затверджене печаткою установи, яка 

делегує команду. 

3. Презентацію „Відкриваємо Європу разом” в електронному вигляді 

(обсягом не менше             15 слайдів). 

4. Питання на прес – конференцію  „Україна – держава, відкрита для 

міжнародного діалогу”  (до п’яти питань від делегації) . 

5. Вступну промову та проекти резолюцій; виступ з розкриття питання до 

Рольової гри „Як проведення „Євро-2012” сприяє піднесенню іміджу країни, 

що приймає чемпіонат Європи”. 

6. Коротку презентацію „Україна – перлина європейської спадщини” 

культурно-архітектурної пам’ятки вашого регіону, з метою представлення 

історичних та культурних цінностей вашого рідного краю. 

7. Без попередніх заявок (або оформлених не за формою) делегації до участі 

у фестивалі не допускаються. 

 

Нагородження: Учасники XVII фестивалю нагороджуються дипломами 

та призами. 

Оргкомітет: 25006, Україна, м. Кіровоград, вул. Калініна, 36, Обласний 

центр дитячої та юнацької творчості, тел. (0522) 22-35-71, 22-56-01, 22-56-12, 

e-mail: ocdut@ukr.net, web-site: ocdut.hmarka.net 

Контактні особи: 

Політаєва Валентина Григоровна – завідуюча художнім відділом, тел.  

0661617696. 

Гладченко Тетяна Олексіївна – завідувач декоративно-прикладного  

відділу,  тел. 0951390279.  

Долгополова Наталя Костянтинівна – завідуюча методичним відділом,  

тел. 06766-44-749, (0522) 22-35-71.  

Солодєєва Олена Миколаївна – завідуюча гуманітарним відділом, тел.  

0509929741. 

Арутюнян Олена Сергіївна – методист з міжнародних відносин, тел.  

0501725751. 

Дроздова Алла Олександрівна – методист з декоративно-прикладного  

напряму, тел. 0993161165. 

Головко Діна Миколаївна – методист з художнього напряму, тел. 099- 

66-63-477. 

Чергова ОЦДЮТ – (0522)  32-15-81 

Директор: Суркова Ганна Павлівна, тел./факс (0522) 22-56-01. 



Заступники директора:   

Войчук Вероніка Олександрівна, тел. (0522) 22-56-12. 

Фоменко Андрій Григорович: тел. 0500553327 
 Додаток 2 

до наказу управління освіти, молоді та 

спорту  від  ___ лютого 2012 року № ___ 

                                                   ПРОГРАМА 

XVІІ Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, 

присвяченого Всесвітньому Дню Землі 
19 квітня 

 9.00-11.00 - заїзд делегацій, для учасників з інших областей – екскурсія  

                     містом 

11.00-12.00 - тренінг комунікації 

12.00-13.00 - обід 

13.00-13.30 - організаційне засідання 

13.30-16.00 - творча майстерня 

17.00-18.30 - шоу-відкриття фестивалю 

19.00-20.00 - вечеря 

20 квітня 

8.00- 9.00 - сніданок 

9.00-13.00 - робота у секціях 

13.00-14.00 - обід 

14.00-18.00 - робота у секціях 

13.30-16.00 - творча майстерня 

18.00-19.00 - вечеря 

19.00-21.00 - фестивальна шоу-програма 

20 квітня 

8.00- 9.00 - сніданок 

9.00-11.00 - робота у секціях 

11.00-12.00 - обід 

13.00-14.30 - Закриття фестивалю 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
Повна назва навчального закладу____________________________________ 

Поштова адреса (з індексом)________________________________________ 

Контактний телефон (з кодом міста)________________ Факс ____________ 

Назва колективу (студія, майстерня, школа, центр, і так далі) ____________ 

Назва твору (шоу-програми)________________________________________ 

Керівник (ПІБ) ___________________________________________________  

Контактний телефон керівника (обов’язково)__________________________ 

Кількість учасників (всього)________________________________________ 

№ ПІБ 

учасника 

Дата народження Номінація 

    

 (__________) (підпис)  ПІБ з вказівкою посади   

М.П.                                                                         „__”_____________ 2012 р     

Примітка: для участі в номінації „Шоу-програма” потрібно вказати необхідні технічні 

умови для забезпечення належної якості програми 


