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Директорам закладів позашкільної 
освіти художньо-естетичного
напряму міських рад,
райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад та військово- 
цивільних адміністрацій

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського відкритого 
літературно-музичного 
фестивалю «Розстріляна молодість»

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 
облдержадміністрації від 04.01.2018 № 2 «Про затвердження Плану обласних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти)», з метою військово-патріотичного 
виховання учнівської молоді на прикладах героїчної боротьби Українського 
народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 
23.1 1.2018 відбудеться обласний етап Всеукраїнського відкритого літературно- 
музичного фестивалю «Розстріляна молодість» (далі - Фестиваль)

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

Для участі у Фестивалі просимо до 16.11.2018 надіслати заявки 
переможців відбіркового етапу на електронну адресу: obl.festival@gmail.com з 
поміткою «Розстріляна молодість».

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
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Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі в обласному етапі 

Всеукраїнського відкритого літературно-музичного 
фестивалю «Розстріляна молодість»

Основні завдання:
- вшанування подвигу воїнів, мужності та героїзму;
- популяризація серед учнівської молоді героїзму військового подвигу;
- виховання громадянської свідомості у підростаючого покоління;
- привернення уваги суспільства до проблем ветеранів війни, учасників АТО;
- воїнів, солдатських та офіцерських вдів, родин;
- посилення волонтерської діяльності;
- збагачення української пісні, віршу героїчним, військовим репертуаром;
- розвиток та розповсюдження таланту творчої, обдарованої молоді.
До участі у Фестивалі запрошуються вихованці закладів позашкільної 
освіти Донецької області, які у своїх творчих виступах розкривають тему 
Фестивалю.

Програма фестивалю:
Підготувати високохудожній номер аматорського колективу на 
патріотичну тематику:
- вокально-хореографічна та літературно-музична композиція;
- авторські різножанрові твори (пісня, вірш, проза, танець, музичний 
твір);
- хореографічна постановка;
- інсценізація драматичного твору, театру місцевого факту.
У фестивалі беруть участь: вокальні колективи, солісти, духові оркестри, 
інструментальні ансамблі, ВІА. хореографічні та театральні колективи, окремі 
виконавці авторської поезії, письменники, літератори, поети. На фестиваль 
можна надсилати літературні твори, проекти, документальні та художні 
фільми, книги.

Номінації фестивалю:
• вокал,
• хореографія,
• театр,
• духові оркестри,
• інструментальні ансамблі,
• ВІА,
• власні — авторські твори,
• образотворче та декоративно -  ужиткове мистецтво.




