
У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Про проведення обласного етапу 
XXV 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, 17 січня 
2020 р. у м. Слов’янську відбудеться (заочно) обласний етап XXV 
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 10 січня 2020 р. 
надіслати заявки та направити відеоматеріали учасників на електронну адресу: 
оЬІ.їезііуа1@§таі1.с о т  з поміткою «День Землі».

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
Контактна особа: Павло Гордієнко, 0501905184

вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, Донецька область, 84122, е-шаіі: сІопорсіиі@икг.пеі

№

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

Директор ОПДЮТ Ольга КАНЗЮБА



Додаток
до листа ОПДЮТ
від <6 6 . 2019 р. № тУі7

- г  1  •  «_» •  • • •  •  ^  ___ •Інформаціино-методичні рекомендації щодо участі у обласному етапі
XXV Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості, присвяченого
Всесвітньому Дню Землі на тему: „Сучасна Україна моїми очима”

До участі у Фестивалі запрошуються учні (вихованці) закладів 
позашкільної освіти віком від 8 до 21 року: юні майстри декоративно- 
прикладного, образотворчого мистецтва, хореографічні колективи, ансамблі, 
які у своїй творчій діяльності розкривають тему Фестивалю.

Фестиваль проводиться у трьох номінаціях: „Громадська думка”,
„Г ромадська думка”

В конкурсній програмі приймають участь представники органів дитячого 
та молодіжного самоврядування, євроклубів, дитячих та молодіжних 
громадських об’єднань, ініціативні групи та інші організації, діяльність яких 
відповідає тематиці фестивалю.

Команда складається з трьох учасників та керівника.
Вік учасників:
I вікова категорія -  14-16 років (включно),
II вікова категорія -  17-21 рік (включно).
Робота в номінації відбувається за трьома тематичними напрямками: 

„Система протидії корупції”, „Державна стратегія „Держава в смартфоні”, 
„Етичне лідерство”.

1.Тези виступу, що відповідають одному з тематичних напрямків і 
розкривають тему фестивалю. Доповідь не повинна перевищувати 5 хв. 
(команда готує доповідачів за кожним тематичним напрямком: 1 доповідач - 1 
напрям).

Критерії до написання тез:
-відповідність тематичному напрямку;
-  актуальність піднятої проблеми;
-  висвітлення теми через призму власної громадської діяльності чи 

діяльності організації;
-  креативність шляхів вирішення проблеми.
2. Провести серію антикорупційних уроків серед представників громади 

(методичні матеріали доступні за посиланням: Ьіїрз://ЬШу.зи/ОС)Сгп^4о)
Вимоги до завдання:
-  Ознайомитися з розробками та методичними матеріалами для 

проведення уроків;
-  Надіслати підсумки проведених заходів із зазначенням: аналітичних 

даних (кількість заходів, кількість учасників, вікова категорія) аудиторії, 
посилання на Інтернет-джерела, де було висвітлено інформацію про дані 
заходи;

-  Творчий підхід до методів та прийомів роботи вітається.
3. Інфографіку з презентації діяльності організації.



Критерії оцінювання презентації:
-  інтерактивність;
-  складність;
-  змістовність;
-  дизайн.
4. Участь в І-конференції „Етичне лідерство -  основа сучасної України” 

(Інформаційне повідомлення додається).
5. Проморолик за одним із тематичних напрямків.
Критерії оцінювання роликів:
-  Режисерський задум;
-  Відповідність змісту обраній тематиці;
-  Ступінь розкриття теми.

„Хореографічне мистецтво”
До участі у конкурсі запрошуються хореографічні колективи, ансамблі, 

студії і театри танцю, солісти і малі форми віком від 8 до 16 років.
Вікові категорії:

- Молодша (8-10);
- Середня (11-13);
- Старша (14-16);
- Змішана.

Конкурсні виступи учасників відбуваються в наступних номінаціях:
- Сучасна хореографія;
- Естрадна хореографія;
- Народний, народний стилізований танець;

Учасники виконують дві хореографічні композиції, одна з яких 
відповідає темі фестивалю, та тривалістю не більше 8 хвилин. Музичний 
супровід має бути представлений на флеш-носії.

„Образотворче мистецтво”
Конкурсна програма в номінації „Образотворче мистецтво” 

проводиться у двох вікових категоріях: 
середня -  від 10 до 13 років, 
старша -  від 14 до 17 років.

Техніка виконання: живопис, графіка, ліногравюра (матеріали: гуаш, 
акварель, олівці, пастель та довільні комбінації згідно задуму автора).




