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       Додаток 2 
       до листа Департаменту 
       від 23.01.2017 
 № 03.2-16/0095  

 

 

Інформаційно-методичні рекомендації  

щодо проведення обласного фестивалю-огляду дитячої  

та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю!» 
 

І. Загальні положення 

Мета фестивалю-огляду: виявлення талановитих і обдарованих дітей та молоді у 

різних видах мистецтва (хореографічне, вокальне, театральне, музичне мистецтво, театр 

моди, літературна творчість, кінотворчість) та сприяння подальшому розвитку їх 

обдарувань, залучення юних виконавців до активної участі у мистецькому житті та 

формування творчої еліти України; 

Завданнями огляду є: 

 патріотичне і громадянське виховання дітей та молоді засобами 

українського мистецтва; 

 виявлення і підтримка кращих дитячих і молодіжних художніх колективів і 

окремих виконавців; 

 удосконалення системи інформаційно-методичного та організаційного 

керівництва процесом художньої творчості, залучення митців, професійних виконавських 

колективів до творчої співпраці з авторами, надання їм фахової допомоги; 

 підвищення професійного та педагогічного рівня керівників дитячих та 

молодіжних художніх колективів; 

 узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з дитячими та 

молодіжними художніми колективами та виконавцями, пошук нових форм і методів 

роботи з ними; 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласного фестивалю-огляду 

дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю» здійснює Департамент 

освіти і науки облдержадміністрації та комунальний заклад «Запорізький обласний центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

Журі затверджуються Департаментом освіти і науки облдержадміністрації.  

 

ІІ. Порядок і термін проведення 

Обласний огляд дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю!» 

проводиться у три етапи: 

1-й етап – відбірковий, проводиться на рівні навчальних закладів району 

(загальноосвітніх, спеціалізованих) та позашкільних навчальних закладах в містах та 

районах області протягом січня - квітня 2017 року (за бажанням дату запрошення 

обласного журі для відбіркового етапу узгодити за телефоном: 0612-33-86-26 – 

контактна особа: Яворська Олена Леонідівна); 

2-й етап  - обласний відбірковий – травень – серпень 2017р.; 

3-й етап – обласний: вересень - грудень 2017 року (заявка на участь вказана в 

додатку 3); 

 

ІІІ. Умови участі в огляді 

І етап - відбірковий 

До участі в огляді запрошуються учні загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів, вихованці шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, студенти професійно-

технічних навчальних закладів віком від 6 до 21 років.  

1) вокал (соло, дует, тріо, ансамбль): академічний, естрадний, народний, реп, рок, 
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ВІА та ін. Вокалісти представляють твори української класики, народну пісню (тих 

народів, які проживають на території області) та сучасну музику відповідно до стильових і 

жанрових особливостей колективів та солістів. Конкурсанти повинні виконати 1 номер 

(тривалість виступу до 3 хвилин); 

2) інструменталісти (соло, квартет, ансамбль, оркестр) представляють твори 

фольклорної музики (тих народів, які проживають на території області), сучасної 

української інструментальної музики, світової класичної музики, джазу, блюзу тощо. 

Конкурсанти повинні виконати 2 різнохарактерних номери: (тривалість виконання 1 

номеру до 3 хвилин); 

3) хореографія (соло, дует, ансамбль): класичний танець, сучасна пластика, 

естрадний танець (хіп-хоп, диско, техно, стріт-dance, брейк-данс), народний танець (в 

тому числі етнічний та історично-побутовий), народний стилізований танець, модерн, 

вуличний танець, рейв, степ, крампінг, джамплстайл. Конкурсанти повинні виконати 1 

номер (тривалість виступу до 5 хвилин); 

4) театральне мистецтво: драматичні, музично-драматичні, театральні колективи, 

театри ляльок, естрадні мініатюри, вертеп (тривалість виступу до 15 хвилин), театри читця 

(тривалість виступу до 5 хвилин). Читці виступають з творами малих літературних форм, 

уривками з літературних творів різних жанрів світової та вітчизняної класики, сучасних 

авторів. Учасник повинен представити 1 номер; 

5) театр мод: прет-а-порте, вечірній одяг, дитячий, підлітковий одяг, історичний, 

національний, казковий костюм (тривалість виступу до 15 хвилин); 

6) фольклорна обрядовість: виконання етнічних обрядових дійств притаманних 

для тих народів що проживають в області: календарні обряди, звичаїв молодіжних зібрань 

і дозвілля, родинно-побутових обрядів (тривалість виступу до 10 хвилин); 

7) кіномистецтво: автори представляють роботи, виконані українською мовою або 

мовами народів, що проживають в області, у довільній формі, відзняті на DVD - диску в 

двох примірниках (тривалість презентації до 7 хвилин). 

 

Критерії оцінювання 
Кращі автори та виконавці визначатимуться диференційно, в залежності від типу 

навчального закладу: 1) серед загальноосвітніх шкіл; 2) серед слухачів позашкільних 

навчальних закладів освіти; 3) серед спеціалізованих шкіл: 

1) критерії оцінювання вокальних номерів: музичність, чистота інтонації і якість 

звучання, сценічна культура;  відповідність репертуару можливостям виконавця і його 

віковій категорії, виконавська майстерність; 

2) критерії оцінювання інструментальних номерів: технічна майстерність, рівень 

художнього виконання (використання засобів музичної виразності з урахуванням 

жанрових та стилістичних особливостей виконуваних творів), чистота виконання, 

образність і артистизм виконання,  

емоційність, виразність, підбір репертуару, технічні можливості ансамблевого виконання, 

для солістів - творча індивідуальність, сценічний образ; 

3) критерії оцінювання хореографічних номерів: художній рівень хореографічного 

твору (драматургія, архітектоніка, режисура, лексика, атмосфера, оригінальність твору), 

чистота виконання рухів і малюнків танцю, технічна майстерність, емоційна та динамічна 

виразність, естетика рухів виконавців; 

4) критерії оцінювання театральних номерів: художній рівень репертуару, 

режисерський задум та засоби його втілення, динамічність мізансцен, рівень виконавської 

майстерності, якість стенографії (декорації, світло, костюми, грим), музичне та шумове 

оформлення, специфічні особливості активного перевтілення, використання технічних 

засобів в стаціонарній виставці, програми, логіка мови, дикція, постановка голосу, 

сценічна культура, зовнішній вигляд, композиційна завершеність ; 

5) критерії оцінювання театру мод: художній рівень костюму, втілення власних 
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ідей юних модельєрів, оригінальне рішення сценічного образу, хореографії, пластики, 

акторської майстерності при демонстрації одягу, рівень виконання дитячої зачіски у 

відповідності з темою моделі одягу; 

6) критерії оцінювання фольклорних гуртів: творча індивідуальність, 

узгодженість тексту твору з мелодією, розкриття художнього образу, емоційність 

виконання, сценічна культура, композиційна завершеність; 

7) критерії оцінювання кінотворчого напрямку: власну творчу неповторність, 

повноту розкриття теми твору та художніх образів, оригінальність образно-художнього 

мислення, творча фантазія, досконалість мови. 
 

ІІ етап  

Обласного огляду «Таланти твої, Запорізький краю!» 

За результатами І етапу, районним відділам освіти надати до 30 квітня 2017 року 

якісний відеозапис на СD-диску концертної програми кращих номерів. 

До концертної програми включити такі номінації: вокал, хореографія, 

інструментальна музика, фольклорна обрядовість.  

Тривалість концертної програми – до 1 години 30 хвилин. 

Виступи учасників за номінаціями: театр читця, театр мод, театральне мистецтво 

та кіномистецтво необхідно записати на окремому СD-диску: 

- театральний номер – до 15 хвилин; 

- театр мод – до 15 хвилин; 

- кіномистецтво – до 7 хвилин. 

Заявки учасників (додаток 1) в електронному вигляді надіслати на 

е–mail: zochetum.estet@i.ua та у роздрукованому вигляді разом з СD-дисками (якісними 

відеозаписами виступів) на адресу: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 14; комунальний 

заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради; тел/факс 233-86-26 з поміткою «На фестиваль-огляд дитячої 

та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю!». 

За результатами підсумків ІІ етапу кращі колективи запрошуються на ІІІ етап 

обласного огляду дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізькій краю», який 

проводитиметься за такими номінаціями: 

вокальне мистецтво «Зіркове сяйво»; 

хореографія «Веселі закаблуки»; 

інструментальна музика «Музична веселка»; 

театральне мистецтво «Світ театру та я», 
 

ІV. Визначення і нагородження переможців 

Переможці огляду дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький 

краю!» нагороджуються грамотами, дипломами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 
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ЗРАЗОК 
 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 
 

ЗАЯВКА  

на участь у фестивалі-огляді дитячої та юнацької творчості  

«Таланти твої, Запорізький краю!» 

номінація – (вказати номінацію) 
 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ім’я 

учасника або 

назва 

колективу, 

кількість 

учасників 

Вік Назва твору, що 

виконується, 

наявність музичного 

супроводу, 

тривалість виступу 

жанр Повна назва 

закладу 

ПІБ, 

телефонний 

номер 

керівника  

       

 

Фонограма (при необхідності)  

Увага!!! 

 

Надіслати заявку до 30 квітня 2017 року. 

 

 

Неповний набір документів або заявки та документи, надіслані після зазначеної 

дати, не розглядаються! 
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 Додаток 3 
       до листа Департаменту 
       від 23.01.2017 
 № 03.2-16/0095  

 

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення обласного фестивалю-огляду творчості 

вихованців шкіл-інтернатів «Повір у себе» 

 

І. Загальні положення 

Обласний фестиваль-огляд творчості вихованців шкіл-інтернатів «Повір у себе» 

проводиться в рамках обласного огляду дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, 

Запорізький краю!» 

1.3. Метою огляду є: 

 реабілітація та соціальна адаптація дітей-вихованців шкіл-інтернатів; 

 пошук та підтримка талановитих і обдарованих дітей серед дітей-інвалідів 

та дітей-сиріт; 

 патріотичне і громадське виховання дітей та молоді засобами українського 

мистецтва; 

 узагальнення і поширення кращого досвіду роботи з дитячими, 

молодіжними художніми колективами та виконавцями, пошук нових форм і методів 

роботи з ними. 

 

ІІ. Організатори огляду: 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласного фестивалю-огляду 

творчості вихованців шкіл-інтернатів «Повір у себе» здійснює Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації та комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-

естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

Журі затверджуються Департаментом освіти і науки облдержадміністрації.  

 

ІІІ. Порядок і термін проведення 

Фестиваль-огляд творчості вихованців шкіл-інтернатів «Повір у себе» 

проводиться з листопада 2014 року по березень 2015 року в рамках обласного огляду 

дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю!» 

1) огляд проводиться в три етапи: 

1-й етап – відбірковий, проводиться на рівні шкіл-інтернатів протягом  

січня - квітня 2017 року (дату запрошення обласного журі для відбіркового етапу 

узгодити за телефоном: 0612-33-86-26 – контактна особа: Яворська Олена 

Леонідівна); 

2-й етап – обласний відбірковий: травень – серпень 2017 року (заявка на участь 

вказана в додатку 2); 

3-й етап – обласний: вересень – грудень 2017 року. 

 

ІV. Умови участі в огляді 

І етап - відбірковий 

В огляді беруть участь вихованці шкіл-інтернатів від 6 до 21 років. 

1) вокал (соло, дует, тріо, ансамбль): академічний, естрадний, народний, реп, рок, 

ВІА та ін. Вокалісти представляють твори української класики, народну пісню (тих 

народів, які проживають на території області) та сучасну музику відповідно до стильових і 

жанрових особливостей колективів та солістів. Конкурсанти повинні виконати 1 номер 
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(тривалість виступу до 3 хвилин); 

2) інструменталісти (соло, квартет, ансамбль, оркестр) представляють твори 

фольклорної музики (тих народів, які проживають на території області), сучасної 

української інструментальної музики, світової класичної музики, джазу, блюзу тощо. 

Конкурсанти повинні виконати 2 різнохарактерних номери: (тривалість виконання 1 

номеру до 3 хвилин); 

3) хореографія (соло, дует, ансамбль): класичний танець, сучасна пластика, 

естрадний танець (хіп-хоп, диско, техно, стріт-dance, брейк-данс), народний танець (в 

тому числі етнічний та історично-побутовий), народний стилізований танець, модерн, 

вуличний танець, рейв, степ, крампінг, джамплстайл. Конкурсанти повинні виконати 1 

номер (тривалість виступу до 5 хвилин); 

4) театральне мистецтво: драматичні, музично-драматичні, театральні колективи, 

театри ляльок, естрадні мініатюри, вертеп (тривалість виступу до 15 хвилин), театри читця 

(тривалість виступу до 5 хвилин). Читці виступають з творами малих літературних форм, 

уривками з літературних творів різних жанрів світової та вітчизняної класики, сучасних 

авторів. Учасник повинен представити 1 номер; 

5) театр мод: прет-а-порте, вечірній одяг, дитячий, підлітковий одяг, історичний, 

національний, казковий костюм (тривалість виступу до 15 хвилин); 

6) фольклорна обрядовість: виконання етнічних обрядових дійств притаманних 

для тих народів що проживають в області: календарні обряди, звичаїв молодіжних зібрань 

і дозвілля, родинно-побутових обрядів (тривалість виступу до 10 хвилин); 

7) кіномистецтво: автори представляють роботи, виконані українською мовою або 

мовами народів, що проживають в області, у довільній формі, відзняті на DVD - диску в 

двох примірниках (тривалість презентації до 7 хвилин). 
 

Критерії оцінювання 
Виконання концертних номерів, кіномистецтва тощо, оцінюється за такими 

критеріями.  

1) критерії оцінювання вокальних номерів: підбір репертуару відповідно до віку 

виконавців, володіння голосом, майстерність виконання, естетика костюмів та реквізитів, 

сценічна культура; 

2) критерії оцінювання інструментальних номерів: технічна майстерність, рівень 

художнього виконання (використання засобів музичної виразності з урахуванням 

жанрових та стилістичних особливостей виконуваних творів), чистота виконання, 

образність і артистизм виконання, емоційність, виразність, підбір репертуару, технічні 

можливості ансамблевого виконання, для солістів - творча індивідуальність, сценічний 

образ; 

3) критерії оцінювання хореографічних номерів: виконавська майстерність, 

оригінальність постановки, відповідність сценічних костюмів і реквізиту, художній рівень 

музичного супроводу, композиційна завершеність; 

4) критерії оцінювання театральних номерів: художній рівень репертуару, 

режисерський задум та засоби його втілення, динамічність мізансцен, рівень виконавської 

майстерності, якість стенографії (декорації, світло, костюми, грим), музичне та шумове 

оформлення, специфічні особливості активного перевтілення, використання технічних 

засобів в стаціонарній виставці, програми, логіка мови, дикція, постановка голосу, 

сценічна культура, зовнішній вигляд, композиційна завершеність; 

5) критерії оцінювання театру мод: художній рівень костюму, втілення власних 

ідей юних модельєрів, оригінальне рішення сценічного образу, хореографії, пластики, 

акторської майстерності при демонстрації одягу, рівень виконання дитячої зачіски у 

відповідності з темою моделі одягу; 

6) критерії оцінювання фольклорних гуртів: творча індивідуальність, 

узгодженість тексту твору з мелодією, розкриття художнього образу, емоційність 

виконання, сценічна культура, композиційна завершеність; 
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7) критерії оцінювання кінотворчого напрямку: власну творчу неповторність, 

повноту розкриття теми твору та художніх образів, оригінальність образно-художнього 

мислення, творча фантазія, досконалість мови 
 

Визначення і нагородження переможців 

За підсумками І етапу школа-інтернат до 30 квітня 2017 року надає якісний 

відеозапис концертної програми кращих номерів на СD-диску для участі в наступному 

етапі фестивалю-огляду творчості вихованців шкіл-інтернатів «Повір у себе». 

До концертної програми включити такі номінації: вокал, хореографія, 

інструментальна музика, літературна творчість, фольклорна обрядовість.  

Тривалість концертної програми – до 1 години 30 хвилин. 

Виступи учасників за номінаціями: циркове мистецтво, театр мод, театральне 

мистецтво та кіномистецтво необхідно записати на окремому СD-диску: 

- театральний номер – до 15 хвилин; 

- театр мод – до 15 хвилин; 

- кіномистецтво – до 7 хвилин. 

 Заявки учасників (додаток 1) в електронному вигляді надіслати на 

е–mail: zochetum.estet@i.ua та у роздрукованому вигляді разом з СD-дисками (якісними 

відеозаписами виступів) на адресу: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 14; комунальний 

заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради; тел/факс 233-86-26 з поміткою «На фестиваль-огляд дитячої 

та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю!». 

 За результатами підсумків І етапу кращі колективи запрошуються на ІІ етап 

обласного фестивалю-огляду дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізькій 

краю», який проводитиметься за такими номінаціями: 

вокальне мистецтво «Зіркове сяйво»; 

хореографія «Веселі закаблуки»; 

інструментальна музика «Музична веселка»; 

театральне мистецтво «Світ театру та я»; 

ІV. Визначення і нагородження переможців 

 Переможці огляду дитячої та юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький 

краю!» нагороджуються грамотами, дипломами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

ЗРАЗОК 

 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 

ЗАЯВКА  

на участь у фестивалі-огляді творчості  

вихованців шкіл-інтернатів «Повір у себе» в рамках обласного огляду дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю!» 

номінація – (вказати номінацію) 

№ 

з/п 

ПІБ 

учасника або 

назва 

колективу, 

кількість 

учасників 

Вік Назва твору, що 

виконується, 

наявність музичного 

супроводу, 

тривалість виступу 

жанр Повна назва 

закладу 

ПІБ, 

телефонний 

номер 

керівника  

       

Фонограма (при необхідності)  

Увага!!! 

 

Надіслати заявку до 30 квітня 2017 року. 

mailto:zochetum.estet@i.ua
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Неповний набір документів або заявки та документи, надіслані після зазначеної 

дати, не розглядаються! 
 Додаток 4 
       до листа Департаменту 
       від 23.01.2017 
 № 03.2-16/0095  

 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення 

Обласного фестивалю-конкурсу вокального мистецтва «Зіркове сяйво» 
 

І. Загальні положення 

 Мета фестивалю – збереження та розвиток вокального мистецтва надбання, 

сприяння розвитку дитячої пісенної творчості, розвиток дитячої та юнацької художньої 

творчості, пісенного мистецтва та виконавчої майстерності; патріотичне, культурне і 

естетичне виховання підростаючого покоління; виявлення обдарованих молодих талантів, 

розширення культурних, мистецьких, молодіжних стосунків в співтоваристві; оволодіння 

учасниками конкурсу художнім та сценічним досвідом за допомогою залучення їх до 

пісенної творчості. 

 Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласного фестивалю-конкурсу 

з вокалу «Зіркове сяйво» здійснює Департамент освіти і науки облдержадміністрації та 

комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

 Журі обласного фестивалю затверджуються Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації. До участі в роботі журі запрошуються професійні митці. 
 

ІІ. Порядок і термін проведення 

Фестиваль проводиться у жовтні - листопаді 2017. Дата, час та місце проведення 

буде повідомлено додатково. 
 

ІІІ. Учасники конкурсу 

 До участі у конкурсі запрошуються учні (солісти, ансамблі малих форм (дует, тріо, 

квартет), вокальні ансамблі) загальноосвітніх шкіл, вихованці позашкільних навчальних 

закладів, студенти професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області; 

 1) конкурс проводиться у таких вікових категоріях:  

 6 – 10 років (молодша вікова категорія); 

 11 – 14 років (середня вікова категорія); 

 15 – 18 років (старша вікова категорія); 

 19 – 21 років (старша вікова категорія); 

 6 – 21 років (змішана); 

 2) відповідальність за безпеку життєдіяльності дітей несе супроводжуючий 

керівник груп на весь термін проведення фінального заходу та під час дороги; 

 3) витрати на проїзд дітей та відрядження супроводжуючих керівників віднести за 

рахунок організації, що відряджає. 
 

ІV. Умови участі у фестивалі 

1) вокалісти, що беруть участь у обласному фестивалі-конкурсі, повинні 

надіслати заявку (додаток 3) та фонограму до КЗ «Запорізького обласного центру 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ЗОР за адресою: 69035 м. Запоріжжя, 

проспект Маяковського, 14,  

тел/факс 233-86-26; е–mail: zochetum.estet@i.ua з приміткою «На фестиваль-конкурс 

вокального мистецтва «Зіркове сяйво»; 
 2) вокалісти представляють твори української класики, народну пісню (тих народів, 

які проживають на території області) та сучасну музику відповідно до стильових і 

mailto:zochetum.estet@i.ua
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жанрових особливостей колективів та солістів; 

 3) конкурсанти повинні виконати 1 твір (тривалість виступу до 3 хвилин) 

Виконання пісень можливо під акомпанемент або якісну фонограму (мінус), a’capella.  

 Фонограми приймаються лише в форматі МР3 з назвами треків, ідентичними назві 

номера, з ідеальною якістю звуку. 

 Для формування об’єктивної думки журі під час виступу виконавців на фонограмі 

(минус) кількість допоміжних вокальних партій або партій акордового викладу не 

повинна перевищувати два голоси (три з основним); при наявності трьох та більше 

допоміжних партій, виконавець надає журі розписану вокальну партитуру за планом пісні; 

проведення допоміжних голосів в унісон реальному звучанню виконавця забороняється; 

не дозволяється використовувати допоміжні голоси для підсилення звучання у тих 

фрагментах, коли в гармонійному розв’язанні або при перехідному чи затриманому 

розташуванні голосів виникає частковий (разовий) унісон. 

 4) кожний колектив та виконавець представляє фонограму (мінус), що записується 

в форматі MP–3 на USB-флеш-накопичувачі. Звукозапис повинен бути на окремому носії 

із зазначенням назви твору, назви колективу або прізвища та ім’я виконавця. 

 Оцінку учасників конкурсних прослуховувань та визначення переможців здійснює 

журі, до складу якого входять провідні митці та діячі культури, а також представники 

органів місцевого самоврядування. 
 

V. Критерії оцінювання 
Журі обласного фестивалю оцінює виступи з урахуванням критеріїв: 

 музичність,  

 чистота інтонації і якість звучання,  

 сценічна культура; 

 відповідність репертуару можливостям виконавця і його віковій категорії,  

 виконавська майстерність включає в себе й характер музичної мови (мелодії, 

ритму, тембру, акордики, аранжування, імпровізацій), манери виконання (співу або 

речитативу, інструментального супроводу), особливості сценічного образу (поведінки, 

одягу, хореографії, сценографії, атрибутики), а також спілкування з аудиторією. 

Перелічені компоненти є лише засобами, за допомогою яких виражається коло настроїв, 

спосіб переживання дійсності. 

За результатами рішення обласного фестивалю у кожній віковій категорії 

визначаються переможці, які нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації: 

Гран–прі фестивалю-конкурсу 

І місце – диплом першого ступеню 

ІІ місце – диплом другого ступеню 

ІІІ місце – диплом третього ступеню 

   У випадку рівної кількості балів у учасників фестивалю журі визначає додаткові 

призові місця (І–ІІІ місце). 

ЗРАЗОК 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 
 

Заявка-анкета  

на участь у Обласному фестивалю-конкурсі  

вокального мистецтва «Зіркове сяйво» 
№ 

з/п 

ПІБ 

учасника або 

назва колективу, 

кількість 

учасників 

Вік Назва твору, що 

виконується, наявність 

музичного супроводу, 

тривалість виступу 

жанр Повна назва 

закладу 

ПІБ, телефонний 

номер керівника  
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Список учасників колективу (П.І.Б та дата народження) 

М.П.    Підпис         П.І.Б. керівника закладу 

Неповний набір документів або документи, отримані після зазначеної дати, не 

розглядаються.  

 
 Додаток 5 
       до листа Департаменту 
       від 23.01.2017 
 № 03.2-16/0095  

 
 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення 

Обласного фестивалю-конкурсу дитячої хореографії «Веселі закаблуки» 
 

І. Загальні положення 

 Мета фестивалю – пошук та підтримка талановитих і обдарованих хореографічних 

колективів, розвиток естетичних ідеалів до почуття прекрасного, формування високої 

індивідуальної етичної культури, популяризація серед дітей та молоді змістовного 

культурного дозвілля та обмін досвідом між творчими хореографічними колективами. 

 Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласного фестивалю-конкурсу 

дитячої хореографії «Веселі закаблуки» здійснює Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації та комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-

естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

 Журі обласного фестивалю затверджуються Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації 
 

ІІ. Порядок і термін проведення 

Фестиваль проводиться у жовтні-листопаді 2017 року. Дата, час та місце 

проведення буде повідомлено додатково. 
 

ІІІ. Учасники конкурсу 

 До участі у конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів 

обласного підпорядкування, вихованці позашкільних навчальних закладів Запорізької 

області. 

1) конкурс проводиться в таких вікових категоріях: 

6 – 10 років (молодша вікова категорія); 

11 – 14 років (середня вікова категорія); 

15 – 18 років (старша вікова категорія) 

19 – 21 років (старша вікова категорія); 

6 – 21 років (змішана); 

 2) програма фестивалю-конкурсу включає такі жанри хореографії: класичний 

танець, сучасна пластика, естрадний танець (хіп-хоп, диско, техно, стріт-dance, брейк-

данс), народний танець (в тому числі етнічний та історично-побутовий), народний 

стилізований танець, модерн, вуличний танець, рейв, степ, крампінг, джамплстайл. 

Обов’язковим є дотримання техніки безпеки. 

 3) відповідальність за безпеку життєдіяльності дітей несе супроводжуючий 

керівник груп на весь термін проведення фінального заходу та під час дороги.  

 4) витрати на проїзд дітей та відрядження супроводжуючих керівників віднести за 

рахунок організації, що відряджає. 
 

IV. Умови участі у фестивалі 

  Колективи що виявили бажання прийняти участь у обласному фестивалі-конкурсі 

повинні надіслати заявку (додаток 4) та фонограму до КЗ «Запорізького обласного центру 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ЗОР за адресою: 69035 м. Запоріжжя, 

пр. Маяковського, 14, тел/факс 233-86-26; е–mail: zochetum.estet@i.ua з приміткою «На 

mailto:zochetum.estet@i.ua
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обласний фестиваль-конкурс дитячої хореографії «Веселі закаблуки». 
 1) конкурсанти повинні виконати 1 хореографічний номер (тривалість виступу не 

більше 5 хвилин).  

 2) кожний колектив та виконавець представляє фонограму (мінус), що записується 

в форматі MP–3 на USB-флеш-накопичувач. Звукозапис повинен бути на окремому носії з 

зазначенням назви твору, назви колективу або прізвища та ім’я виконавця та час звучання 

твору. 

 3) журі фестивалю має право приймати рішення про скорочення програми або 

припинення виконання. 
 

V. Критерії оцінювання 

 Журі обласного фестивалю оцінює виступи з урахуванням критеріїв:  

-художній рівень постановки (драматургія та режисура танцю, оригінальність твору); 

-чистота виконання, чіткість малюнка, технічна майстерність; 

-виразність, емоційність, динаміка виконання та артистичність учасників; 

-сценічна культура (відповідність костюмів, реквізитів та сценографії 

хореографічній  лексиці). 

- техніка виконання; 

- артистизм; 

- відповідність музичного матеріалу та хореографії; 
 

VI. Нагородження переможців 

 За результатами рішення обласного фестивалю у кожній віковій категорії 

визначаються переможці, які нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації: 

Гран–прі фестивалю-конкурсу 

І місце – диплом першого ступеню 

ІІ місце – диплом другого ступеню 

ІІІ місце – диплом третього ступеню 

 У випадку рівної кількості балів у учасників фестивалю журі визначає додаткові 

призові місця (І–ІІІ місце). 

 

ЗРАЗОК 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 

 

Заявка-анкета  

на участь у Обласному фестивалю-конкурсі  

дитячої хореографії «Веселі закаблуки» 

 

№ 

з/п 

ПІБ 

учасника або 

назва колективу, 

кількість 

учасників 

Вік Назва твору, що 

виконується, наявність 

музичного супроводу, 

тривалість виступу 

жанр Повна назва 

закладу 

ПІБ, телефонний 

номер керівника  

       

Музичний супровід (обов’язково)  

Список учасників колективу (П.І.Б та дата народження) 

 

 

М.П.    Підпис         П.І.Б. керівника закладу 
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Увага!!! 

 

Неповний набір документів або документи, отримані після зазначеної дати, 

не розглядаються.  

 

 
 Додаток 6 
       до листа Департаменту 
       від 23.01.2017 
 № 03.2-16/0095  

 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення Обласного фестивалю-

конкурсу інструментальної музики «Музична веселка» 

І. Загальні положення 

Мета фестивалю – сприяння розвитку і популяризації інструментальної музики, 

пропаганда кращих зразків інструментальної музики, виявлення та підтримка молодих 

талановитих виконавців та авторів, подальший розвиток виконавської майстерності 

учнівської молоді, задоволення духовних потреб молоді та громади міста, виховання 

поваги до музики, таланту, творчості. 

Загальне керівництво підготовкою та проведення обласного фестивалю-конкурсу 

інструментальної музики «Музична веселка» здійснює Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації та комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-

естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

Оргкомітет і журі обласного фестивалю затверджуються Департаментом освіти і 

науки облдержадміністрації. 
 

ІІ. Порядок і термін проведення 

 Фестиваль проводиться протягом жовтня - листопада 2017 року. Дата, час та 

місце проведення буде повідомлено додатково. 

ІІІ. Учасники конкурсу 

До участі у конкурсі запрошуються учні (соло, дует, тріо, квартет, ансамбль) 

загальноосвітніх шкіл, вихованці позашкільних навчальних закладів та студенти 

навчальних закладів професійно-технічної освіти, які бажають випробувати себе як 

виконавці інструментальної музики. 

1) конкурс проводиться в таких вікових категоріях: 

6 – 10 років (молодша вікова категорія); 

11 – 14 років (середня вікова категорія); 

15 – 18 років (старша вікова категорія); 

19 – 21 років (старша вікова категорія); 

6 – 21 років (змішана); 

IV. Умови участі у фестивалі 

Для участі у обласному фестивалі-конкурсі необхідно надіслати заявку (додаток 

5) до КЗ «Запорізького обласного центру художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді» ЗОР на - e-mail: zochetum.estet@i.ua та на адресу: 69035, м.Запоріжжя, 

пр. Маяковського, 14, комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-

естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради тел/факс: 233-86-26 з 

приміткою «На Обласний фестиваль-конкурс інструментальної музики «Музична 

веселка». 

Учасник може прибути зі своїм концертмейстером. 

1) журі фестивалю має право приймати рішення про скорочення програми або 

припинення виконання. 

Увага!!! Використання фонограми забороняється. Викладачі учасників конкурсу 

mailto:zochetum.estet@i.ua
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до безпосереднього виконання конкурсної програми не допускаються. 

2) конкурсанти виконують різнохарактерну за стилем програму з 

2–х творів (тривалість виконання 1 твору до 3 хвилин):  

За класом: 

 струнні смичкові інструменти (скрипка, альт, віолончель, контрабас, віола); 

 струнні щипкові інструменти (балалайка, гітара, лютня та ін.);  

 клавішні струнні інструменти (фортепіано, клавесин, клавікорд та ін.); 

 клавішні духові інструменти (баян, акордеон та ін.) 

 мідні духові музичні інструменти (труба, кларнет та ін.); 

 ударні інструменти тощо. 

V. Критерії оцінювання 

Кращі виконавці визначатимуться диференційно, в кожному класі інструментів, 

та в залежності від типу навчального закладу: 1) серед загальноосвітніх шкіл; 2) серед 

слухачів позашкільних навчальних закладів освіти; 3) закладів професійно-технічної 

освіти за такими критеріями: 

 ступінь володіння інструментом; 

 чистота інтонації та музичний лад; 

 складність репертуару та аранжування; 

 володіння динамічною палітрою звука; 

 музичність, артистичність, художня трактовка музичного виконання. 

 Основними критеріями оцінки виступів учасників конкурсу є:  

– виконавська майстерність; 

– вміння застосування засобів художньої виразності;  

– художній рівень та оригінальність репертуару;  

– сценічна культура.  

VI. Нагородження переможців 

За результатами рішення обласного фестивалю у кожній віковій категорії 

визначаються переможці, які нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації: 

Гран–прі фестивалю-конкурсу 

І місце – диплом першого ступеню 

ІІ місце – диплом другого ступеню 

ІІІ місце – диплом третього ступеню 

   У випадку рівної кількості балів у учасників фестивалю журі визначає додаткові 

призові місця (І–ІІІ місце). 

VII. Подання заявок 

Заявки надсилати на e-mail zochetum.estet@i.ua та за адресою: 69035, 

м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, комунальний заклад «Запорізький обласний центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради, тел/факс: 

233-86-26,  

Витрати на проїзд, проживання та харчування за рахунок організації, що 

відряджає.  
 

ЗРАЗОК 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 

 

Заявка-анкета на участь  

в Обласному фестивалі-конкурсі інструментальної музики  

«Музична веселка» 
№ 

з/п 

ПІБ 

учасника або 

назва колективу, 

кількість 

Вік Назва твору, що 

виконується, наявність 

музичного супроводу, 

тривалість виступу 

жанр Повна назва 

закладу 

ПІБ, телефонний 

номер керівника  

mailto:zochetum.estet@i.ua
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учасників 

       

Список учасників колективу (П.І.Б та дата народження) 

М.П.    Підпис         П.І.Б. керівника закладу 

Увага!!! 

Неповний набір документів або документи, отримані після зазначеної дати, 

не розглядаються.  
 

 Додаток 7 
       до листа Департаменту 
       від 23.01.2017 
 № 03.2-16/0095  

 

 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення Обласного 

фестивалю-конкурсу дитячих та юнацьких театральних колективів  

«Світ театру та Я»  

І. Загальні положення 

Мета фестивалю-конкурсу: виявлення та підтримка талановитих виконавців і 

творчих колективів, розвиток творчих здібностей дітей, залучення до театрального, 

циркового мистецтва, кінотворчості тощо, пропаганди дитячої та юнацької національної і 

світової моди, виявлення прогресивних тенденцій і напрямів у дитячій та юнацькій моді, 

формування в них засобами мистецтва високого практичного світогляду та естетичних 

смаків. 

ІІ. Організатори фестивалю 

Загальне керівництво підготовкою та проведення обласного фестивалю-конкурсу 

здійснює Департамент освіти і науки облдержадміністрації та КЗ «Запорізький обласний 

центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ЗОР. 

Склад оргкомітету і журі фестивалю затверджується Департаментом освіти і 

науки облдержадміністрації. 

ІІІ. Порядок і термін проведення 

 Фестиваль проводиться у жовтні - листопаді 2017 року. Дата, час та місце 

проведення буде повідомлено додатково. 

IV. Умови участі в фестивалі 

До участі у фестивалі запрошуються учні загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, 

вихованці позашкільних навчальних закладів освіти віком від 6 до 18 років. Склад 

творчих колективів може бути однорідним за віком та змішаним. Проте, в такому разі їх 

виступ буде оцінюватися в тій віковій категорії, до якої належать старші конкурсанти: 

1) театральне мистецтво: драматичні, музично-драматичні, театральні колективи, 

театри ляльок, агітбригади, театри читця, естради, мініатюр, вертеп. Тривалість виступу 

до 15 хвилин. 

2) фольклорна обрядовість: виконання етнічних обрядових дійств притаманних 

для тих народів що проживають в області: календарні обряди, звичаїв молодіжних зібрань 

і дозвілля, родинно-побутових обрядів (тривалість виступу до 10 хвилин). 

3) літературна творчість: претенденти-автори подають твори (проза, поезія), 

виконані українською мовою або мовами народів, що проживають в Україні у жанрах - 

оповідання, есе, вірші, байки, гуморески тощо.  

Читці виступають з творами малих літературних форм, уривками з літературних 

творів різних жанрів світової та вітчизняної класики, сучасних авторів. 
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Учасник повинен представити лише 1 номер (тривалість виступу до 5 хвилин). 

4) кіномистецтво: претенденти-автори представляють роботи, виконані 

українською мовою або мовами народів, що проживають в області, у довільній формі, 

відзняті на DVD - диску в двох примірниках (тривалість презентації до 7 хвилин). 

5) театр мод: колектив представляє дефіле моделей різного направлення моди 

(тривалість виступу до 15 хвилин). 

V. Критерії оцінювання 

1) критерії оцінювання театральних номерів: 

- художній рівень репертуару,  

- режисерський задум та засоби його втілення, динамічність мізансцен, 

рівень виконавської майстерності,  

- якість сценографії (декорації, світло, костюми, грим),  

- музичне та шумове оформлення, специфічні особливості активного 

перевтілення,  

- використання технічних засобів в стаціонарній виставці, програми, логіка 

мови, дикція, постановка голосу, сценічна культура, зовнішній вигляд 

(тривалість виступу до 30 хвилин). 

- -рівень виконавчої майстерності; 

- -сценічна культура виконавців. 

2) критерії оцінювання фольклорних гуртів: творча індивідуальність, 

узгодженість тексту твору з мелодією, реалізація художнього задуму, емоційність 

виконання, сценічна культура, композиційна завершеність (тривалість виступу до 10 

хвилин). 

3) критерії оцінювання літературної творчості:  

- оригінальність передачі твору,  

- повнота розкриття теми твору та художніх образів,  

- творча фантазія,  

- досконалість мови (тривалість виступу до 5 хвилин). 

- -художній зміст репертуару; 

- -рівень виконавчої майстерності; 

- -сценічна культура виконавця. 

4) критерії оцінювання кінотворчого напрямку: власну творчу неповторність, 

повноту розкриття теми твору та художніх образів, оригінальність образно-художнього 

мислення, творча фантазія, досконалість мови (тривалість презентації до 7 хвилин). 

5)  критерії оцінювання дефіле: художній рівень постановки; цілісність 

сценічного дійства, рівень виконавської майстерності (артистичність та сценічність 

художнього образу); оригінальність запропонованого стилю, тематики показу; якість 

сценографії (оригінальність представлених моделей, грим, музичне оформлення, 

відповідність віковим особливостям, рівень технічної майстерності колективу. 

VI. Нагородження переможців 
За результатами рішення обласного фестивалю у кожній віковій категорії 

визначаються переможці, які нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації: 

Гран–прі фестивалю-конкурсу 

І місце – диплом першого ступеню 

ІІ місце – диплом другого ступеню 

ІІІ місце – диплом третього ступеню 

У випадку рівної кількості балів у учасників фестивалю журі визначає додаткові 

призові місця (І–ІІІ місце). 

VII. Подання заявок 

Заявки та фонограму (якщо потрібно) надсилати за формою (додаток 6) на e-mail 

zochetum.estet@i.ua та на адресу: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, комунальний 

mailto:zochetum.estet@i.ua
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заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради, тел/факс: 233-86-26 з приміткою «На фестиваль-конкурс 

дитячих та юнацьких театральних колективів «Світ театру та Я».  

Витрати на проїзд, проживання та харчування за рахунок організації, що 

відряджає.  

 

 

ЗРАЗОК 

 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 

 

Заявка - анкета 

на участь у обласному фестивалі-конкурсі 

дитячих та юнацьких театральних колективів 

«Світ театру та Я» 

№ 

з/п 

ПІБ 

учасника або 

назва 

колективу, 

кількість 

учасників 

Вік Назва твору, що 

виконується, 

наявність музичного 

супроводу, 

тривалість виступу 

жанр Повна назва 

закладу 

ПІБ, 

телефонний 

номер 

керівника  

       

М.П.    Підпис         П.І.Б. керівника закладу 

 

Додаток до заявки на участь 

До заявки необхідно докласти наступні матеріали: 

1. Список учасників, які зайняті у виставі (П.І., дата народження); 

2. Коротка анотація вистави; 

3. Список дійових осіб та виконавців (у вигляді програмки та списком). 

Увага!!! 

 

Неповний набір документів або документи, отримані після зазначеної дати, 

не розглядаються.  

 


