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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Про проведення обласного етапу Всеукраїнського фестивалю 
дитячої художньої творчості «Єдина родина»

На виконання наказу директора департаменту освіти та науки Донецької 
облдержадміністрації від 04.01.2019 № 4/163-19-0Д «Про затвердження Плану 
обласних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 
рік (за основними напрямами позашкільної освіти)», з метою популяризації 
дитячої та юнацької творчості, виявлення талановитих і обдарованих дітей та 
молоді, розвитку їх творчих здібностей, 15.02.2019 у м. Слов’янськ відбудеться 
обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина 
родина» (далі -  Фестиваль)

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

Для участі у Фестивалі просимо до 11.02.2018 надіслати заявки на 
електронну адресу: obl.festival@gmail.com з поміткою «Єдина родина» та 
направити роботи переможців відбіркового етапу Фестивалю з декоративно- 
ужиткового мистецтва га образотворчого мистецтва в Донецький обласний 
палац дитячої та юнацької творчості за адресою: м. Слов’янськ,
вул. Центральна, 41 до 14.02.2018.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.
Контактна особа: Костянтин Миколайович Приньга? (099-06-08-3 96)

вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, Донецька область, 84122, e-mail: donopdut@ukr.net
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Директорам закладів позашкільної 
освіти художньо-естетичного 
напряму міських рад, 
райдержадміністрацій, об ’ єднаних 
територіальних громад та військово- 
цивільних адміністрацій

Директор ОПДЮТ О. М. Канзюба

Гордієнко Павло Геннадійович, 0501905184
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Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі у обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина»

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості 
«Єдина родина» (далі - Фестиваль) проводиться з метою популяризації дитячої 
та юнацької творчості, виявлення талановитих і обдарованих дітей та молоді, 
розвитку їх творчих здібностей, залучення юних аматорів до активної участі у 
мистецькому житті, пошуку нових форм і методів роботи з виконавцями, 
поширення передового досвіду.

До участі у Фестивалі запрошуються вихованці (учні) закладів 
позашкільної, загальної середньої, професійної, вищої освіти, та інших 
закладів освіти Донецької області віком від 5 до 21 років.

Номінації Фестивалю:
«Вокал»;
«Хорові колективи»;
«Хореографія»;
«Народно-інструментальний жанр»;
«Літературна творчість»;
«Образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво»;
«Графіті» та «Вуличний малюнок»;
«Фольклор»;
«Циркове мистецтво»;
«Театр мод».
Фестиваль проводиться у наступних вікових категоріях (але можливі зміни 

згідно з номінаціями):
5 - 6  років (дебют);
7 - 9  років (1-а молодша вікова категорія);
10-12  років (ІІ-а молодша вікова категорія);
13 — 16 років (середня вікова категорія);
17-21 рік (старша вікова категорія);
змішана.
Номінація «Вокал»:
народний спів (солісти, дуети, тріо, квартети, вокальні ансамблі);
естрадна пісня, твори композиторів-класиків або сучасних авторів 

(солісти, дуети, тріо, квартети, вокальні ансамблі, шоу-групи).
Репертуарні вимоги:
солісти та ансамблі представляють два різнохарактерні твори, один з яких 

- державною мовою, загальним часом звучання не більше 7 хвилин та 
додаткову концертну програму до 15 хвилин (включаючи 2 фестивальні 
номери);



твори повинні відповідати віковим особливостям виконавців та їх 
художньо-виконавським можливостям;

народний спів - а capella або у супроводі народних інструментів; 
естрадний спів -  якісна фонограма «мінус» у форматі MP3 або WAV на 

flash носіях.
Можливе використання бек-вокалу, не дублюючого партію соліста. 
Номінація «Хорові колективи».
Репертуарні вимоги:
програма виступу складається з трьох різнохарактерних творів, серед яких 

твори української хорової класики, сучасної та народної музики, твори 
світової хорової музики.

Усі хорові твори виконуються мовою оригіналу. Обов’язковим є 
виконання одного твору a-capella. Мішані хори, які мають юнацькі групи, 
можуть виконувати репертуар як однорідного, так і змішаного складу. 

Номінація «Хореографія»: 
класичний танець;
народна хореографія (стилізація народного танцю, сучасна обробка 

народного танцю, фольк);
сучасна хореографія (джаз, модерн, неокласика); 
естрадна хореографія; 
спортивна хореографія; 
бальна хореографія (ансамблі, шоу).
Репертуарні вимоги:
колектив готує 2 фестивальні номери та додаткову концертну програму до 

15 хвилин (з урахуванням 2-х фестивальних номерів);
допускається участь колективу у декількох вказаних номінаціях; 
тривалість хореографічного номеру до 4-х хвилин;
Номінація «Народно-інструментальний жанр»:
оркестри народних інструментів та ансамблі народно-інструментального 

жанру (баяністи, акордеоністи, бандуристи, домристи, гітаристи, 
балалаєчники, сопілкарі, ложкарі, троїсті музики тощо).

Репертуарні вимоги:
у програмі інструментальних колективів має бути не більше трьох творів 

(різних за стилем, жанром, формою) кращих зразків української та зарубіжної 
класики, творів сучасних композиторів, авторських творів;

колективи подають журі партитури творів, які будуть виконуватися на 
конкурсі;

у складі оркестрів, ансамблів народних інструментів допускається участь 
не більше трьох педагогів.

Номінація «Літературна творчість»:
1. Читці - декламатори.
Репертуарні вимоги:
до конкурсних виступів читців повинно входити не більше трьох творів 

українських авторів (віршованих чи прозових) на вибір учасника. Тривалість 
виступу до 10 хвилин.



2. Авторська поезія
Репертуарні вимоги:
до конкурсних виступів читців повинно входити не більше трьох творів 

власного авторства (віршованих чи прозових). Тривалість виступу до 10 
хвилин.

Номінація «Образотворче (живопис, графіка), декоративно-ужиткове 
та прикладне мистецтво»:

декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво (художнє різьблення по 
дереву, гончарство та художня кераміка, витинанка, художня вишивка, 
народна та сувенірна іграшка, писанкарство, ліплення, декоративний розпис 
та народний живопис, паперова пластика, вироби з соломки, лозоплетіння, 
ткацтво, художнє плетіння гачком та спицями, флористика та вироби з 
природного матеріалу, художня обробка шкіри, розпис тканини та інше).

Творчі роботи супроводжуються документацією:
паспорт представленої роботи, розміром 21x7см. та етикетка розміром 

13x3,5см. на якій вказано назву роботи, техніку виконання, прізвище, ім’я, вік 
автора, найменування навчального закладу, назву гуртка, П.І.П. керівника;

етикетка на роботах, оформлених у паспарту або раму, закріпляється по 
центру, паспорт кріплять на зворотному боці роботи;

до робіт з декоративно-ужиткового мистецтва, що не оформлюються у 
раму, етикетка додається окремо та обов’язково кріпиться паспорт і ярлик 
розміром 2x1 см. Роботи, надані у рамі забезпечуються кріпленням.

Вироби (при необхідності) забезпечуються якісним кріпленням.
Роботи, які не відповідають вимогам та не мають відповідної документації, 

не приймаються до участі у Фестивалі.
Номінація «Графіті» та «Вуличний малюнок»:
У номінації беруть участь команди з загальною кількістю не більше 3-х 

осіб та індивідуальні учасники віком від 14 до 21 року.
Ескізи повинні представляти собою авторські роботи, виконані на 

обраному матеріалі (ватман, картон, полотно та ін.) в обраній техніці 
(акварель, гуаш, туш, воскова крейда).

Номінація «Фольклор».
Репертуарні вимоги:
конкурсна програма учасників заходу повинна складатися з одного 

обрядового дійства тривалістю від 10 до 30 хвилин. Журі має право зупинити 
виступ фольклорного колективу, якщо дозволений цими умовами час було 
вичерпано.

Дозволяється в обряді виконання авторських поетичних та вокальних 
творів. Також дозволяється використання фольклорних елементів та 
автентичних матеріалів народних традицій та обрядів національних меншин з 
усіх регіонів України. Кількісний склад фольклорного колективу не 
обмежений.

Номінація «Циркове мистецтво» (соло, дует група): жонглювання, 
партерна гімнастика, акробатика силова, фокуси та ілюзія, клоунада, естрадна 
мініатюра тощо.



Репертуарні вимоги:
циркові колективи представляють 2 номери або композицію загальною 

тривалістю не більш ніж 10 хвилин.
Номінація «Театр мод».
Колективи представляють на конкурс дві авторські колекції (форма: 

дефіле, хореографічна постановка, сценічна композиція). Тривалість одного 
виступу -  до 10 хвилин.

вікові категорії:
7 - 1 0  років (молодша вікова категорія);
11-14  років (середня вікова категорія);
15-18 років (старша вікова категорія);
змішана вікова категорія.




