
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

х/ЩЖ № ' ___________ №_______
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 (дистанційно)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1379 від 15.12.2021 року 
«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 2022 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 формування у дітей 
здоров’язбережувальних компетентностей, родинних цінностей на основі вивчення традицій 
українського народу та сучасних сімейних традицій, 11 лютого 2022 року у місті Слов’янську 
відбудеться (дистанційно) обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 
творчості, присвячений 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 04 лютого 2022 року надіслати 
заявки та направити відеоматеріали учасників на електронну адресу: obl.festival@gmail.com з 
поміткою «День Землі».

Виконавець:
Вікторія Скобіль (095)918-89-20
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Додаток
до листа ОПДЮТ 
від /<Л 0/ 2QZZp. №

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі в обласному етапі

XXVI Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості, 
присвяченого Всесвітньому Дню Землі 

на тему: «Здоров’я людства - відповідальність кожного» 
(дистанційно)

Мета та завдання Фестивалю

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, 
присвяченого Всесвітньому Дню Землі (далі - Фестиваль) проводиться з метою 
привернення уваги учнівської, студентської молоді, суспільства загалом до 
проблем сучасності та до проблем, які існують у дитячому та молодіжному 
середовищі.

Основними завданнями Фестивалю є:

• популяризація засобами мистецтва серед дітей та молоді ідей 
здорового способу життя, профілактики захворювань;

• відображення естетичних цінностей у формах і проявах власної 
культури життя, усвідомлення й реалізація можливостей дітей та 
молоді;

• формування у дітей та молоді громадянських цінностей: 
толерантності, взаємоповаги, гуманізму, правової культури;

• розвиток вміння відстоювати власні переконання, оцінювати свої 
вчинки та приймати рішення відповідно до ситуації;

• підтримка обдарованих дітей та молоді в процесі їх соціального 
становлення;

• популяризація дитячої та юнацької творчості, надання учасникам 
можливості самовираження, творчого спілкування.

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

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

«Вокальне мистецтво»



До участі запрошуються тільки індивідуальні виконавці у вікових 
категоріях:

- 8-11 років (молодша категорія);
- 12-16 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 a’capella, у супроводі 
музичних інструментів, під фонограму «мінус» у форматі МР 3 або WAV. 
Можливе використання бек-вокалу, не дублюючи партію соліста.

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

категоріях:
- 8-11 років (молодша категорія);
- 12-16 років (середня вікова категорія);
- 17-21 рік (старша вікова категорія);

До конкурсного виступу повинно входити два твори (віршованих чи 
прозових), що розкривають тему фестивалю «Здоров’я кожного - 
відповідальність». Тривалість виступу до 5 хвилин.

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 вікових категоріях:
- 8-11 років (молодша категорія);
- 12-16 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 оформлення роботи.

«Образотворче мистецтво»

Конкурсна програма в номінації «Образотворче мистецтво» проводиться 
у вікових категоріях:

- 8-11 років (молодша категорія);
- 12-16 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.

«Г ромадська думка»
Учасниками Фестивалю можуть бути команди у кількості 6 учасників 

віком від 14 до 17 років, включно та 1 керівник.
В конкурсній програмі беруть участь представники органів дитячого та 

молодіжного самоврядування, євроклубів, дитячих та молодіжних громадських 
об’єднань, ініціативні групи та інші організації, діяльність яких відповідає 
тематиці фестивалю.

Робота в номінації відбувається за трьома тематичними напрямками: 
«Медична реформа в Україні», «Школи сприяння здоров’ю. Реалії сьогодення», 
«Сучасні HELTHY - тренди».

Для участі необхідно подати:
1. Заявку на участь у номінації «Громадська думка» на електронну пошту 

obl.festival@gmail.com до 04 лютого 2022 року (включно);

mailto:obl.festival@gmail.com


2. Тези виступу, що відповідають одному з тематичних напрямків і 
розкривають тему фестивалю. Доповідь не повинна перевищувати 5 хв. (команда 
готує 2 доповідачів за кожним тематичним напрямком, які презентують 1 
доповідь, спільно або від одного із учасників).

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

діяльності організації;
• креативність шляхів вирішення проблеми,

3. Провести серію заходів/уроків «Здоров’я та здоровий спосіб життя. 
Визначення життєвих цінностей» серед представників дітей, молоді, громади.

Вимоги до завдання:
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.
4. Інфографіку з презентації діяльності організації.
Критерії оцінювання презентації:

• інтерактивність;
• складність;
• змістовність;
• дизайн.

5. Проморолик за одним із тематичних напрямків.
Критерії оцінювання роликів:

• Режисерський задум;
• Відповідність змісту обраній тематиці;
• Ступінь розкриття теми.

Матеріали надсилаються в електронному вигляді на електронну пошту 
obl.festival@gmail.com до 04 лютого 2021 року (включно).
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