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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
XXIII Всеукраїнського фестивалю 
дитячої та юнацької творчості, 
присвяченого Всесвітньому Дню Землі

З метою формування у дітей родинних цінностей на основі вивчення 
традицій українського народу та сучасних сімейних традицій, 12 січня 2019 р. 
у м. Слов’янську відбудеться (заочно) обласний етап XXIII Всеукраїнського 
фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню 
Землі (далі - Фестиваль).

Пропонуємо здійснити заходи щодо участі вихованців в обласному етапі 
Фестивалю відповідно до інформаційно-методичних рекомендацій (додається).

Для участі в обласному етапі Фестивалю необхідно до 11 січня 2019 р. 
надіслати заявки та направити відеоматеріали учасників на електронну адресу: 
obl.festival@gmail.com з поміткою «День Землі».

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Гордієнко Павло Геннадійович, 0501905184
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до листа ОГТДЮТ
від <5Йі Е \, 2019 р. № с&)\Ь-$€Л

Інформаційно-методичні рекомендації щодо участі у обласному етапі
XXIV Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості,

присвяченого Всесвітньому Дню Землі 
на тему: «Усі рівні. Усі різні»

Фестиваль проводиться з метою привернення уваги учнівської, 
студентської молоді та суспільства загалом до проблем сучасності, які 
існують у дитячому та молодіжному середовищі.

Основними завданнями Фестивалю є:
- формування у дітей та молоді громадянських цінностей: толерантності, 
взаємоповаги, правової культури;
- виховання толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми 
потребами;
- розвиток вміння відстоювати власні переконання, оцінювати свої вчинки 
та приймати рішення відповідно до ситуації;
- виявлення та підтримка обдарованих і талановитих дітей;
- популяризація дитячої та юнацької творчості, надання учасникам 
можливості самовираження, творчого спілкування.

До участі у Фестивалі запрошуються учні (вихованці) закладів 
позашкільної освіти віком від 8 до 21 року: представники євроклубів, 
учнівського самоврядування, молодіжних об’єднань, юні майстри 
декоративно -  прикладного мистецтва, солісти-вокалісти та ансамблі малих 
форм, які у своїй творчій діяльності розкривають тему Фестивалю.

Фестиваль проводиться у трьох номінаціях.
Конкурсна програма в номінації «Громадська думка».
Учасниками Фестивалю можуть бути команди підлітків та молоді віком 

13-18 років включно, у кількості 3 учасника та 1 керівник.
Робота у номінації «Громадська думка» складається із заходів, що 

передбачені програмою Фестивалю.
Для участі кожна команда-учасниця надсилає (із поміткою номінація 

«Громадська думка»):
Ппрезентацію (обсягом-15 слайдів) чи відеофільм (до 5 хвилин) «Рівні 

можливості в українському суспільстві: міф чи реальність» із роздумами за 
означеною проблемою;

Проектну роботу (резюме та відеопрезентація діяльності), що розкриває 
основну мету творчого об’єднання, напрями роботи, досягнення та 
особливості діяльності колективу за означеною проблемою

Три есе-роздуми (від кожного члена команди) «В чому причини 
дитячого булінгу». Есе не має перевищувати 2 сторінки комп’ютерного 
тексту, 14 кеглем з інтервалом 1,5; мати титульну обкладинку, на якій 
вказуються назва роботи, П.І.П. виконавця, назва гуртка, назва закладу, який 
представляє учасник, П.І.П. керівника та контактна інформація.



Конкурсна програма в номінації «Вокальне мистецтво»
Учасниками номінації можуть бути солісти-вокалісти, дуети, тріо, 

квартети, ансамблі малих форм з кількісним складом -  до 12 осіб у вікових 
категоріях:

5-7 років (дебют);
8-11 років (молодша категорія);
12-16 років (середня вікова категорія);
17-21 рік (старша вікова категорія); 
змішана група.

Колективи представляють на конкурс:
- народний вокал ;
- естрадний вокал; 

академічний/класичний вокал.
Репертуарні вимоги:
- Конкурсанти представляють два різнохарактерні твори, один з яких -  

державною мовою та розкриває тему Фестивалю, загальною тривалістю не 
більше 7 хвилин;

- твори повинні відповідати віковим особливостям виконавців та їх 
художньо-виконавським можливостям та можуть бути a’capella, у супроводі 
музичних інструментів, під фонограму «мінус» у форматі МР 3 або WAV на 
Flash носіях. Можливе використання бек-вокалу, не дублююче партію соліста.

Конкурсна програма в номінації «Декоративно - прикладне мистецтво»
У конкурсній програмі беруть участь вихованці віком від 10 до 18 років. 

Конкурс проводиться у двох вікових категоріях: 
середня -  10-14 років; 
старша -  15-18 років.

Головні умови конкурсних робіт: робота повинна бути змістовною, мати 
композиційне вирішення направлене на загальне розкриття теми Фестивалю 
«Усі рівні. Усі різні».




