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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського творчого фестивалю 
до Дня Європи «Єврофест 2021»

На виконання наказу директора департаменту освіти та науки Донецької 
облдержадміністрації від 04.01.2021 № 1/163-21-ОД «Про затвердження Плану 
обласних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 
2021 рік (за основними напрямами позашкільної роботи)», з метою формування 
у молоді європейських демократичних цінностей, вміння виражати своє 
бачення майбутнього України через різні форми творчості, популяризації 
дитячої творчості, 12.02.2021 відбудеться (заочно) обласний етап 
Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи «Єврофест 2021» 
(далі -  Фестиваль).

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

Для участі у Фестивалі просимо до 05.02.2021 надіслати заявки 
переможців відбіркового етапу на електронну адресу: оЬ1.іе5Ііуа1@§шаі1.сот з 
поміткою «Єврофест 2021».

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
Контактна особа: Ганна Ша -95
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УМОВИ
обласного етапу Всеукраїнського творчого фестивалю до Дня Європи

«Єврофест 2021»
Тема Фестивалю: «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА»

Мета і завдання фестивалю
Всеукраїнський творчий фестиваль до Дня Європи «Єврофест 2021» (далі

-  Фестиваль) проводиться з метою формування у молоді європейських 
демократичних цінностей, навичок громадянської активності, вміння виражати 
своє бачення майбутнього України через різні форми творчості; поглиблення в 
учасників Фестивалю навичок використання новітніх медіа відповідного 
тематичного спрямування, розширення і поглиблення знань про культурні 
цінності та традиції українців та народів країн Європи; залучення молоді до 
активного розвитку громад; популяризація дитячої творчості.

Номінація «Хореографія»
Колективи, соло, дуети або групи представляють танцювальний 

фольклор певної країни Європи або регіону України, тривалість виступу -  до 4 
хвилин 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.

До участі приймаються відео творчих виступів.
Критерії оцінювання творчих номерів:

- виконавська майстерність, техніка виконання рухів;
- композиційна побудова номера, підбір і відповідність музичного та 

хореографічного матеріалу;
- відповідність репертуару темі Фестивалю та віковій категорії виконавців;
- сценічність (пластика, костюм, реквізит, культура виконання);
- артистизм, розкриття художнього образу.

Номінація «Постери, шаржи, малюнки»
До участі приймаються фото робіт (що виконані у форматі АЗ або А4) із 

застосуванням довільної техніки виконання.



Критерії оцінювання постерів, шаржів та малюнків:
- повнота розкриття тематики;
- емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне емоційне 

забарвлення);
- композиційне та кольорове рішення, оригінальність ідеї;
- художність (вміння естетично та зі смаком представити матеріали, 

композиція);
- рівень самостійності мислення автора при виконанні роботи.

Номінація «Фотоколажі»
До участі приймаються фотоколажі з АВТОРСЬКИХ фото, у вигляді 

файлу (ІРОЕ, якість Щ) 1280 х720).
Критерії оцінювання фотоколажів:

- повнота розкриття тематики;
- емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне емоційне 

забарвлення);
- композиційне та кольорове рішення, оригінальність кожної світлини;
- художність (вміння естетично і зі смаком представити матеріали, 

композиція);
- рівень самостійності мислення автора при виконанні роботи.

Номінація «Світлини»
До участі приймаються фотороботи в довільному жанрі у вигляді файлу 

(формат ІРЕО, не менше ніж 2400x3600 пікселів).
-Ж /% • • •  •  •Критерії оцінювання світлин:

- відповідність темі Конкурсу;
- емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне емоційне 

забарвлення);
- повнота розкриття змістового задуму;
- оригінальність світлини, її унікальність;
- художність (вміння естетично й зі смаком представити матеріали, 

композиція);
- рівень самостійності мислення автора при виконанні роботи.

У Номінаціях постери, шаржи, малюнки, фотоколажі та світлини 
беруть участь вихованці 4 вікових категорій: 

перша -  від 6 до 10 років; 
друга -  від 11 до 13 років; 
третя -  від 14 до 16 років; 
четверта -  від 17 до 21 року.




