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№
Директорам закладів позашкільної
освіти художньо-естетичного
напряму міських рад,
райдержадміністрацій, об’єднаних
територіальних громад та військовоцивільних адміністрацій
Про проведення обласного етапу
Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю
народного мистецтва «Смарагдові витоки»
З метою розвитку творчого потенціалу молодого покоління, збереження та
відтворення кращих зразків народного мистецтва, залучення до скарбниці
національної спадщини засобами пісні, танцю, музики, живопису, декоративноужиткового мистецтва, художніх ремесел, 25.01.2019 у м. Слов’янськ
відбудеться обласний етап Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю
народного мистецтва «Смарагдові витоки» (далі - Фестиваль).
Пропонуємо здійснити заходи щодо участі вихованців у обласному етапі
Фестивалю відповідно до інформаційно-методичних рекомендацій (додається).
Для участі у Фестивалі просимо до 18.01.2019 направити заявки на
електронну адресу: obl.festival@gmail.com з поміткою «Смарагдові витоки».
Роботи з декоративно-ужиткового мистецтва та художніх ремесел,
образотворчого мистецтва, фотомистецгва направити за адресою: м. Слов’янськ,
вул. Центральна, 41 до 25.01.2019.
Додаток: на 3 арк. в 1 прим.
Контактна особа: Шандура Ганна Миколаївна (099)766-84-95

Директор ОПДЮТ

Гордієнко Павло Геннадійович, 0501905184

О. М. Канзюба

Додаток
до листа ОПДЮТ
від
2019 р. № ^ N ^ <903
Інформаційно-методичні рекомендації щодо участі у обласному етані
Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва
«Смарагдові витоки»
До участі у обласному етапі Фестивалю запрошуються учні (вихованці)
загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти віком
від 6 до 21 року (включно).
Обласний етап Фестивалю проводиться у номінаціях:
- вокальне мистецтво (солісти, дуети, тріо, ансамблі);
- гурти (фольклорні гурти, троїсті музики, оркестри народних
інструментів);
- хореографічне мистецтво (хореографічні колективи, дуети, групи);
- декоративно-ужиткове мистецтво та художні ремесла;
- образотворче мистецтво;
- фотомистецтво.
Конкурсна програма в номінації «Вокальне мистецтво».
Конкурсна програма проводиться серед дітей га молоді у п’ятьох вікових
категоріях:
перша - від 5 до 7 років;
друга - від 8 до 10 років;
третя - від 11 до 13 років;
четверта - від 14 до 16 року,
п’ята - від 17 до 21 року.
Учасники виконують по два твори: народну пісню та народну пісню в
авторській обробці. Один твір обов’язково виконується українською мовою.
Учасники першої вікової категорії (5-7 років) виконують тільки один твір.
Допускається спів під живий музичний супровід. Також один твір, за
бажанням учасника, може виконуватись а сареИа (виконання а сареііа
передбачає додатковий 1 бал). Виконання у супроводі фонограми передбачає
високу її якість. Фонограма «мінус» має бути записана на ШВ-флешці (трЗ,
WAW- формат).
Конкурсна програма в номінації «Гурт» (фольклорні гурти, троїсті
музики, оркестри народних інструментів);
Конкурсна програма проводиться серед дітей та молоді у чотирьох вікових
категоріях:
перша - від 6 до 11 років;
друга - від 12 до 15 років;
третя - від 16 до 21 років;
четверта - змішана.
У родинних гуртах вікова категорія визначається як змішана.

Гурти презентують народне мистецтво України, або інших країн,
зберігаючи особливості народного одягу, діалекту, виконавську манеру,
інструментарій. Гурти можуть представляти народні пісні у сучасній обробці.
Тривалість виступу - 8-10 хв.
Конкурсна програма в номінації «Хореографічне мистецтво».
Колективи представляють по 2 танці (народні, стилізовані, танцювальний
фольклор певних країн та регіонів України). Дует та групи представляють
сюжетні народні та стилізовані танці. Тривалість виступу - до 8 хв.
Конкурсна програма в проводиться серед дітей та молоді у п’яти вікових
категоріях:
перша - від 6 до 10 років;
друга - від 11 до 13 років;
третя - від 14 до 16 років;
четверта - від 17 до 21 року,
п’ята - змішана.
Конкурсна
програма
в номінації «Декоративно-прикладне
мистецтво», «Художні ремесла» проводиться за такими напрямками:
- художня обробка природних матеріалів, деревини та металу (плетіння з
лози та соломи, художня обробка шкіри, вироби з металу);
- вироби з тіста;
- кераміка та гончарство;
- художня обробка паперу та картону (квілінг, витинанка, оригамі,
паперопластика);
- народний живопис;
- писанкарство;
- художня обробка текстильних та волокнистих матеріалів (ткацтво,
килимарство, вишивка, в’язання, гачкування);
- художньо-оформлений одяг;
- лялька (з дерева, кераміки, тканини, тісто пластики...);
- вітраж, розпис на склі;
- батік, довільний розпис на тканині.
Конкурсна програма в номінаціях «Декоративно-ужиткове мистецтво» та
«Художні ремесла» проводиться серед дітей та молоді у п’яти вікових
категоріях:
перша - від 7 до 9 років;
друга - від 10 до 12 років;
третя - від 13 до 15 років;
четверта від 16 до 18 року;
п’ята від 19 до 21 року.
Конкурсна програма в номінації «Образотворче мистецтво».
До участі у конкурсній програмі запрошуються автори, які представляють
твори живопису та графіки.
Конкурсна програма в номінації «Образотворче мистецтво» передбачає:
Домашнє завдання: виконання робіт на задану тему (техніка виконання за
вибором): «Україна мальовнича», « В країні кривих дзеркал»; Кожна робота

повинна бути оформлена в паспорту або рамку, не менша формату АЗ
.Учасники конкурсу представляють на розгляд журі 2 роботи. До роботи
потрібно додати етикетку розміром 13 см - 3,5 см, на якій вказати назву
роботи, техніку виконання, ПІБ, вік автора, повну назву закладу, назву гуртка,
ПІБ керівника.
Конкурсна програма в номінації «Образотворче мистецтво» проводиться
серед дітей та молоді у п’яти вікових категоріях:
перша - від 7 до 9 років;
друга - від 10 до 12 років;
третя - від 13 до 15 років;
четверта від 16 до 18 року;
п’ята від 19 до 21 року.
Конкурсна програма в номінації «Фотомистецтво»:
Конкурс відбувається за такими номінаціями:
Архітектура;
- Портрет;
- Пейзаж;
Об'єкти живої природи;
Фотопосмішка (казкове, комедійне фото);
- Вільна тема.
Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями:
перша - від 9 до 12 років;
друга - від 13 до 15 років;
третя - від 16 до 18 років;
четверта від 19 до 21 року.
На конкурс приймаються кольорові та чорно-білі фотографії.
Розміри кольорових фотознімків 20x30 см або 15x20 см., чорно-білих
13x18 см або 18x24 см. На конкурс приймається не більше 2-х фоторобіт в
кожну вікову категорію кожної номінації. Кожна фоторобота подається на
конкурс у 1-му екземплярі.
На кожній фотографії слід вказати(етикетка):
- номінацію згідно даного положення;
- вікову категорію;
- назву знімку ;
- прізвище, ім'я автора;
- місто та заклад, який представляє учасник.
-
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