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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
фестивалю дитячої та юнацької 
творчості, присвяченого
Всесвітньому Дню Землі

З метою формування у дітей здоров’язберігаючих компетентностей, 
родинних цінностей на основі вивчення традицій українського народу та 
сучасних сімейних традицій, 29 січня 2021 року у місті Слов’янську 
відбудеться (заочно) обласний етап 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 22 січня 2021 року 
надіслати заявки та направити відеоматеріали учасників на електронну адресу: 
оЬІ.ґезілуаі@§таі1.с о т  з поміткою «День Землі».

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
Контактна особа: Ганна Шандура-Шаніна (099)766-84-95

Ольга КАНЗЮБА
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Інформаційно-методичні рекомендації щодо участі у обласному етапі 
XXVI Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості, присвяченого 

Всесвітньому Дню Землі на тему: «Здоров’я кожного -  відповідальність»

До участі у Фестивалі запрошуються учні (вихованці) закладів 
позашкільної освіти віком від 8 до 21 року.

Фестиваль проводиться у чотирьох номінаціях: «Вокальне мистецтво» 
(тільки індивідуальні виконавці), «Художнє читання» (тільки індивідуальні 
виконавці), «Декоративно- ужиткова творчість» та «Образотворче мистецтво».

«Вокальне мистецтво»
До участі запрошуються тільки індивідуальні виконавці у вікових 

категоріях:
8 - 1 1  років (молодша категорія);
1 2 - 1 6  років (середня вікова категорія);
17-21 рік (старша вікова категорія).

Можуть бути представлені 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. Загальна тривалість 
виступу не перебільшує 7 хвилин;

- твори повинні відповідати віковим особливостям виконавців та їх 
художньо-виконавським можливостям. Можуть бути а’сареііа, у 
супроводі музичних інструментів, під фонограму «мінус» у форматі МР З 
або \УАУ. Можливе використання бек-вокалу, не дублюючи партію 
соліста.

«Художнє читання»
До участі запрошуються тільки індивідуальні виконавці у вікових 

категоріях:
- 8 - 1 1  років (молодша категорія);
- 1 2 -1 6  років (середня вікова категорія);
- 17-21 рік (старша вікова категорія);

Критерії оцінювання:
1) дикція виконання;
2) відповідність репертуару тематиці фестивалю;
3) сценічна культура;
4) яскрава виконавська індивідуальність;
5) ступінь емоційного впливу.



«Декоративно-ужиткова творчість»
Конкурсна програма в номінації «Декоративно-ужиткова творчість» 

проводиться у двох вікових категоріях:
- 8 - 1 1  років (молодша категорія);
- 1 2 - 1 6  років (середня вікова категорія);
- 17-21 рік (старша вікова категорія);
Головні умови конкурсних робіт: робота повинна бути змістовною, мати 

композиційне вирішення, направлене на загальне розкриття теми Фестивалю 
«Здоров’я кожного -  відповідальність».

Критерії оцінювання:
1) ступінь володіння обраною технікою;
2) художній рівень та різноманітність творчих прийомів;
3) індивідуальність виконання;
4) відповідність тематиці;
5) композиційна завершеність та якість оформлення роботи.

«Образотворче мистецтво»
Конкурсна програма в номінації «Образотворче мистецтво» проводиться 

у двох вікових категоріях:
- 8 - 1 1  років (молодша категорія);
- 1 2 -1 6  років (середня вікова категорія);
- 17-21 рік (старша вікова категорія);

Роботи надсилаються у форматі АЗ -  А2 в кількості 2 робіт. Кожна 
робота повинна бути оформлена (паспарту, рамочка).

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

Критерії оцінювання:
1) розкриття теми фестивалю;
2) креативність;
3) композиційне та художнє рішення;
4) рівень володіння обраною технікою;
5) оригінальність та ступінь емоційного впливу.




