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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, Донецька область, 84122, e-mail: donopdut@ukr.net
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Про проведення обласного етапу 
XXIII Всеукраїнського фестивалю 
дитячої та юнацької творчості 
присвяченого Дню Землі

На виконання наказу департаменту освіти і науки від 04.01.2017 № 2«Про 
затвердження Плану обласних організаційно-масових заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2018 рік за основними напрямками позашкільної роботи», 
з метою формування у дітей родинних цінностей на основі вивчення традицій 
українського народу та сучасних сімейних традицій 09 лютого 2018 р. у 
м. Слов’янську відбудеться (заочно) обласний етап XXII Всеукраїнського 
фестивалю дитячої та юнацької творчості присвяченого Дню Землі (далі - Конкурс).

Пропонуємо здійснити заходи щодо проведення відбіркового етапу Конкурсу 
в містах та районах відповідно до інформаційно-методичних рекомендацій 
(додаються) та забезпечити участь дітей-переможців в обласному етапі Конкурсу.

Для участі в обласному етапі Конкурсу необхідно до 5 лютого 2018 р. надіслати 
заявки та направити роботи переможців відбіркового етапу на електронну адресу. 
оЬ1^Є5І:іуа1@етаі1.сот з поміткою « День Землі».

Контактна особа: Олекса: 11-09)

Директорам позашкільних 
навчальних закладів художньо- 
естетичного напрямку міських 
рад, райдержадміністрацій та 
об’єднаних територіальних громад

В.о. директора ОПДЮТ О.М. Канзюба
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Додаток
до листа ОПДЮТ 
від 2018 р.

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі у обласному етапі 

Всеукраїнського відкритого фестивалю 
дитячої та юнацької творчості, 

присвяченого Дню Землі 
З 18 по 20 квітня 2018 року на базі Кіровоградського обласного центру

дитячої та юнацької творчості відбудеться XXIII Всеукраїнський фестиваль

дитячої та юнацької творчості, присвячений Всесвітньому Дню Землі.

Фестиваль буде проводиться у два тури (заочний - відбірковий та очний), у

трьох номінаціях: «Громадська думка», «Театральне мистецтво»,

«Образотворче мистецтво».
Тема фестивалю - «Митець та громадянин. Шляхи поєднання». 

Фестиваль присвячений видатним особистостям, які зробили вагомий внесок 

в різних галузях науки та мистецтва України, сприяли становленню

української державності.
Організаторами Фестивалю є Міністерство освіти і науки України; 

Український державний центр позашкільної освіти; управління освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації; Асоціація 

позашкільних навчальних закладів України; комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості».
Склад журі формується Українським державним центром позашкільної 

освіти.
До участі у фестивалі запрошуються учні, вихованці позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно - технічних навчальних закладів з усіх областей 

України, міста Києва; представники євроклубів, учнівського самоврядування, 

молодіжних об’єднань, клубів юних філософів та молодих дипломатів; юні 

майстри образотворчого мистецтва; юні актори та майстри художнього 

слова, які у своїй творчій діяльності розкривають тему фестивалю.



Для участі у заочному відбірковому турі до 20 березня 

2018 року необхідно надіслати заявку до Оргкомітету фестивалю, список 

учасників і матеріали на електронних носіях за адресою: 25006, м. 

Кропивницький, вул. Шульгіних, 36, Кіровоградський обласний центр 

дитячої та юнацької творчості, тел. (0522) 22-56-01, 22-56-12, e-mail: 

ocdut@ukr.net.

Для учасників другого (очного) туру заплановано участь у творчій 

майстерні, яка проходитиме у формі вікторин, рольових ігор, презентацій. 

Програмою фестивалю передбачені також інші масові заходи.

Конкурсна програма в номінації «Громадська думка»

1. Учасниками можуть бути команди підлітків та молоді віком 13-18 років 

включно у кількості 3 учасника та 1 керівник.

2. Робота у номінації «Громадська думка» складається із заходів, що 

передбачені програмою фестивалю.

3. Для участі в заочному турі кожна команда-учасниця надсилає до 

оргкомітету фестивалю диск із творчими розробками на запропоновані теми 

та дублює ці матеріали на вказаний вище e-mail.

4. Кожна команда надає проектну роботу (резюме та відеопрезентація 

діяльності), що розкриває основну мету творчого об’єднання, напрями 

роботи, досягнення та особливості діяльності колективу за означеною 

проблемою

5. Кожній команді також необхідно представити Презентацію «Видатні 

постаті моєї громади, що вплинули на розвиток місцевого суспільства» в 

електронному вигляді (обсягом ~15 слайдів), яка повинна відображати 

роздуми за означеною проблемою

6. Кожна команда надає есе-роздуми «Людина -  Митець -  Громадянин: 

шляхи поєднання»

7. До участі в конкурсі допускаються роботи на запропоновані теми. Роботи 

не повинні перевищувати 2 сторінки комп’ютерного тексту, 14 кеглем з 

інтервалом 1,5; мати титульну обкладинку, на якій вказуються П.І.П.
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виконавця, назва гуртка, назва закладу, який представляє учасник, П.І.П. 

керівника, назва роботи та контактна інформація.

Номінація «Театральне мистецтво»

Учасниками можуть бути вихованці аматорських колективів віком від 10 

до 20 років включно, які представляють різні жанри театрального 

мистецтва: драматичний театр, музичний театр, театр мініатюр, пантоміма, 

ляльковий театр, художнє слово та інші. Колективи представляють на 

конкурс фрагменти вистав, малі сценічні форми, моновистави, етюди, сцени з 

вистав та п'єс, які мають композиційно-закінчений характер. Кількісний 

склад учасників до 10 осіб.

Критерії оцінювання:
-  художній рівень драматичного твору, естетична цінність;

- режисерське рішення;

- акторська майстерність, акторський ансамбль;

- дикція учасників;

- сценографія, костюми;
- якість використання допоміжних засобів: декорації, аудіо, відео та 

іншого оформлення (якщо виступ потребує наявності проектора та 

екрана, зазначити в заявці);

- відповідність репертуару віку учасників.

Для участі у заочному турі фестивалю учасники театральних колективів та 

майстри художнього слова подають до оргкомітету заявку та відеозапис 

конкурсної роботи на диску чи відправляють відеозапис виступу на 

електронну пошту оргкомітету відповідно до напряму діяльності: фрагмент 

вистави тривалістю до

30 хвилин, малі театральні форми — доЮ хв., фрагмент лялькової вистави — 

до
25 хв., літературна композиція тривалістю до 10 хв., 2 різножанрові художні 

твори загальною тривалістю до 7 хв. один виконавець чи група читців. 

Тематика конкурсної роботи має відповідати темі фестивалю.



Конкурсна програма в номінації «Образотворче мистецтво»
Роботи повинні мати належний вигляд: оформлені, підписані. До

кожної роботи повинна бути заявка на участь від учасника.

За комплектацію, підбір експонатів, їх доставку в Кіровоградський 

обласний ЦДЮТ, за збереження авторства поданих на конкурс робіт та 

відповідності робіт тематиці фестивалю, відповідальність несуть 

уповноважені особи з позашкільних навчальних закладів, які координують 

роботу художньо естетичного напряму в області.

Конкурсні роботи повинні бути не меншими АЗ формату.

Головні умови конкурсних робіт: робота повинна бути змістовною, мати 
композиційне вирішення направлене на загальне розкриття теми фестивалю 
«Видатні постаті України». В конкурсних роботах повинні бути відображені 
творчість, життєва позиція, або власне самі твори відомих українців, які 
зробили вагомий внесок у становлення української державності. Роботи на 
заочний тур конкурсу подаються за адресою: 25006, м. Кропивницький, 
Шульгіних, 36.

2. Програма проведення.
2.1. Конкурс передбачає два тури -  перший відбірковий заочний та 

другий -  очний.
2.2. Роботи заочного туру, відібрані журі, будуть експонуватися на 

виставці під час фестивалю.
2.3. За підсумками заочного туру журі визначає учасників очного туру.
2.4. В очному турі учасники будуть працювати в техніці живопису. 

Задум автора повинен розкривати тему номінації: «Видатні постаті України».
2.5. Матеріали для виконання конкурсного завдання очного туру 

учасники використовують свої. Роботи виконані під час очного туру 
залишаються в оргкомітеті.

3. Умови участі.
3.1. Для участі в заочному турі необхідно надіслати до оргкомітету 

роботи в матеріалі за вище вказаною адресою. На роботах має бути помітка 
«На фестиваль -  номінація «Образотворче мистецтво».

3.2. Роботи для участі в заочному турі подаються один раз, експонати, 
які були представлені раніше, прийматися не будуть.

3.3. Роботи повинні мати належний вигляд: оформлені, підписані 
(згідно додатку № 2). До кожної роботи повинна бути заявка на участь від 
учасника (згідно додатку № 1).



3.4. За комплектацію, підбір експонатів, їх доставку в Кіровоградський 
ОЦДЮТ, за збереження авторства поданих на конкурс робіт та відповідності 
робіт тематиці фестивалю, відповідальність несуть уповноважені особи з 
позашкільних навчальних закладів, які координують роботу художньо 
естетичного напряму в області.

3.5. Конкурсні роботи повинні бути не меншими АЗ формату.
3.6. Головні умови конкурсних робіт: робота повинна бути змістовною, 

мати композиційне вирішення направлене на загальне розкриття теми 
фестивалю «Видатні постаті України. В конкурсних роботах повинні бути 
відображені творчість, життєва позиція, або власне самі твори відомих 
українців, які зробили вагомий внесок у становлення української 
державності.

3.7. Роботи низького рівня виконання, які не відповідають темі 
фестивалю та умовам участі в фестивалі до участі в конкурсі не 
допускаються.

4. Учасники конкурсу.
4.1. У конкурсній програмі беруть участь вихованці позашкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів.
Конкурс проводиться у двох вікових категоріях:
• середня -  10-13 років;
• старша—14-16 років.


