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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, Донецька область, 84122, e-mail: donopdut@ukr.net

№

Директорам закладів позашкільної освіти 
художньо-естетичного напряму міських рад, 
райдержадміністрацій, 
територіальних громад 
цивільних адміністрацій

об’єднаних 
та військово-

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського дитячо-юнацького 
фестивалю-майстерні авторської 
(бардівської) пісні «Сонячний зайчик» 
(дистанційно)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 від 24.11.2020 року 
«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)», з 
обов’язковим виконанням вимог Постанови Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID- 
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), з метою сприяння вихованню у 
дітей та молоді патріотичних почуттів, любові та поваги до своєї країни; подальшого розвитку 
системної освіти дітей та молоді в галузі авторської пісні; залучення дітей та молоді до 
пісенної та поетичної творчості, виховання на кращих зразках класики авторської пісні, показу 
творчих досягнень молодих виконавців, які працюють у напрямі бардівської пісні, виявлення 
та підтримки обдарованих дітей та молоді, розвитку їх творчих здібностей, обміну досвідом 
роботи керівників творчих колективів та педагогів 01 жовтня 2021 року у м. Слов’янськ 
відбудеться обласний етап Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю-майстерні 
авторської (бардівської) пісні «Сонячний зайчик» (дистанційно) (далі - Фестиваль).

Для участі у Фестивалі необхідно до 27.09.2021 надіслати заявки та відеоматеріали 
виступів учасників обласного етапу на електронну адресу: obl.festival@gmail.com з поміткою 
«Сонячний зайчик».

Додаток: на Іарк. в 1 прим.
Контактна особа: Катерина Колесник (066) 033-44-85

Директор Донецького ОПДЮТ Ольга КАНЗЮБА

Виконавець:
Олена КАРПЕНКО, 0955080443

mailto:donopdut@ukr.net
mailto:obl.festival@gmail.com


Додаток
до листа ОПДЮТ
ВІД 2А W 20^ Р-

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі в обласному етапі Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю- 

майстерні авторської (бардівської) пісні «Сонячний зайчик» (дистанційно)

До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти України, дитячі 

та юнацькі колективи авторської пісні та окремі автори, автори музики на чужі 

вірші, виконавці, дуети, ансамблі та поети.

Вік учасників від 6 до 20 років.

Для творчої роботи учасникам пропонується підготувати три пісні (одна 

обов’язково з класичного репертуару - І. Жук, О. Богомолець та інші) або три 

поетичних твори (для поетів).

Виконання пісень під фонограму не допускається.

Автори пісень та поети надають власні тексти у двох примірниках.

Переможці визначаються у номінаціях: «Автор пісень», «Автор музики на 

чужі вірші», «Виконавець, дует, ансамбль, поет».


