


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації  

07.05.2018  № __124____ 

 

 

План заходів  

з відзначення в області 100-річчя позашкільного руху 

 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

 

Термін та місце 

проведення 

 

Відповідальні за 

організацію 

1 Обласний фестиваль  

,,Золотий нарцис” 

10-15 травня, 

Хустський 

район, с.Кіреші 

Закарпатський обласний 

еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, 

заклади освіти 

2 Науково-практична конференція 

,,Якісна позашкільна освіта як 

основа становлення і розвитку 

творчої особистості дитини” 

22 травня,  

м. Берегово 

Закарпатський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

заклади освіти 

3 Круглий стіл за участю ветеранів 

педагогічної праці позашкільної 

освіти на тему ,,Професійна 

компетентність педагога – основа 

якісної позашкільної освіти” 

31 травня,  

м. Ужгород 

Закарпатський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

4 Дитяча конференція ,,Свій голос 

віддаємо на захист природи” 

Червень, 

м.Ужгород 

Закарпатський обласний 

еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, 

заклади освіти 

5 Флешмоб до  

Дня Незалежності України 

22 серпня,          

м. Ужгород, 

,,ПАДІЮН” 

Закарпатський обласний 

палац дитячої та 

юнацької творчості 

,,ПАДІЮН” 

6 Спортивно-масові та туристсько- 

краєзнавчі заходи 

Червень-серпень Закарпатський центр 

туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту 

учнівської молоді 

7 Інформаційний флешмоб лідерів 

учнівського самоврядування  

,,Нове покоління”  

Липень Закарпатський обласний 

палац дитячої та 

юнацької творчості 

,,ПАДІЮН”,  

заклади освіти, філія 

ЗОЕНЦ ,,Арніка” 
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8 Обласна виставка закладів 

позашкільної освіти ,,Наш талант і 

творчість – тобі, Україно! 100-

річчю позашкільного руху 

присвячується!”   

16 серпня,  

м.Ужгород 

ОДА 

Заклади позашкільної 

освіти обласного 

підпорядкування 

9 Обласне ігрове екологічне свято 

„Екокраїна „Веселка” 

Серпень Закарпатський обласний 

еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, 

заклади освіти 

10 День відкритих дверей Вересень Заклади позашкільної 

освіти 

11 Круглий стіл ,,Позашкільному руху 

– 100 років” 

Вересень, 

м.Ужгород 

Закарпатський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської 

молоді, заклади освіти 

12 Мистецький творчий захід ,,Пленер 

у ріднім місті протяжністю 2200” 

28 вересня,       

м. Ужгород 

Закарпатський обласний 

палац дитячої та 

юнацької творчості 

,,ПАДІЮН”,  

заклади освіти 

13 Фестиваль творчих колективів 

закладів позашкільної освіти 

художньо-естетичного напряму  

Вересень-

жовтень 

 

Дитячі колективи 

закладів позашкільної 

освіти за номінаціями 

(хореографія, вокальне  

та інструментальне 

мистецтво, літературно-

мистецький жанр) 

14 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів 

,,Моя Україно!” 

Вересень-

жовтень, 

м.Ужгород 

Закарпатський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської 

молоді, заклади освіти 

15 Творчий звіт педагогічних 

працівників закладів позашкільної 

освіти, присвячений 100-річчю 

позашкільного руху та до Дня 

працівників освіти 

4 жовтня, 

м.Ужгород 

Заклади позашкільної 

освіти 

16 Гала-концерт фестивалю  

дитячої та юнацької хореографії  

,,ПАДІЮН-Євро-Данс” 

28 жовтня,         

м. Ужгород 

Закарпатський обласний 

палац дитячої та 

юнацької творчості 

,,ПАДІЮН”, 

 заклади освіти 

17 Проведення майстер-класів 

педагогами закладів позашкільної 

освіти за напрямками 

Протягом року Заклади позашкільної 

освіти 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації  
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Примірне положення 

 обласного фестивалю творчих колективів закладів позашкільної освіти 

художньо-естетичного напряму 

 

 

I. Загальні положення 

 

1.1. Обласний фестиваль творчих колективів закладів позашкільної 

освіти художньо-естетичного напряму (далі – Фестиваль)  проводиться у 

рамках відзначення в області 100-річчя позашкільного руху  з метою 

виявлення,  підтримки  талановитих,  обдарованих  дітей  та  молоді  у  різних 

видах і жанрах мистецтва (хореографічний, вокальний, інструментальний, 

літературно-мистецький) та сприяння самовдосконаленню і 

самоствердженню юних  талантів,  розвитку їх творчих здібностей, залучення 

до активної участі у мистецькому житті області. 

1.2.   Завдання та мета Фестивалю: 

виявлення і підтримка кращих дитячих та молодіжних творчих 

колективів, окремих виконавців; 

виховання у дітей та підлітків патріотизму, любові до рідного краю; 

створення сприятливих умов для прояву та реалізації творчого 

потенціалу дітей та підлітків, спілкування однолітків, творчого простору для 

діалогу між поколіннями в процесі підготовки до Фестивалю; 

розвиток навичок та здібностей дітей у різних видах і жанрах 

мистецтва; 

виховання художнього смаку, підвищення виконавської майстерності 

дітей, залучення митців до творчої співпраці з обдарованими дітьми та 

підлітками, надання їм фахової допомоги; 

узагальнення, розповсюдження та популяризація кращого досвіду 

роботи з дитячими колективами; 

пошук нових форм роботи в галузі позашкільної освіти; 

пропагування, примноження та популяризація надбань національної 

культури українського народу, художніх засобів і можливостей мистецтва 

серед дітей та молоді. 

1.3. Загальне керівництво підготовкою та проведенням фестивалю 

здійснює: 

департамент освіти і науки обласної державної адміністрації; 

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості 

,,ПАДІЮН”. 
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ІІ. Порядок і термін проведення 

 

2.1. Фестиваль проводиться у вересні-жовтні 2018 року: 

- вокальне  та  інструментальне мистецтво – 22.09.2018. 

- хореографія – 29.09.2018. 

- літературно-мистецький жанр – 06.10.2018. 

2.2. Склад оргкомітету і журі Фестивалю затверджується   

департаментом освіти і науки облдержадміністрації. 

2.3. Оргкомітет Фестивалю: 

визначає графік проведення Фестивалю та доводить до відома 

учасників; 

здійснює організаційні заходи щодо проведення відповідних етапів 

Фестивалю.  

2.4. Заявки на участь у Фестивалі подаються в електронному вигляді на 

адресу padiyn@ukr.net за формою у додатку: 

вокальне та інструментальне мистецтво до 17.09.2018; 

хореографія до 24.09.2018; 

літературно-мистецький жанр до 01.10.2018. 

 

ІІІ. Учасники Фестивалю  

 

3.1. До участі у Фестивалі запрошуються художні творчі колективи та 

окремі виконавці – вихованці закладів позашкільної освіти. 

          3.2. Вікові категорії для всіх номінацій: 

 молодша – до 9 років; 

 середня – 10-13 років; 

 старша – 14-17 років; 

 молодіжна – 18-21 рік. 

  

IV. Номінації для участі у Фестивалі 

 

4.1. Фестиваль проводиться у таких номінаціях: 

4.1.1. Вокальне мистецтво 
естрадний вокал (соло, дуети, ансамблі); 

народний вокал (соло, дуети, ансамблі); 

академічний вокал (соло, дуети, ансамблі); 

авторська пісня (соло, дуети, ансамблі); 

хори. 

Конкурсні вимоги:  

учасники представляють на розсуд журі 2 твори загальною тривалістю 

до 8 хвилин (ансамблі, хори – до 10 хв) 

Критерії оцінювання: 

mailto:padiyn@ukr.net
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рівень виконавської майстерності, дикція, музичність, артистичність, 

технічний рівень виконання; 

сценічна поведінка, складність, оригінальність аранжування (обробки); 

відповідність репертуару віковим особливостям та індивідуальним 

можливостям виконавця, сценічна культура. 

4.1.2. Інструментальне мистецтво 
струнне; 

духове; 

фольклорне (оркестри і ансамблі); 

естрадне; 

народне; 

фортепіанне; 

змішане. 

Конкурсні вимоги:  

учасники представляють 2 композиції загальною тривалістю не більше 

10 хвилин.  

Критерії оцінювання: 

виконавська майстерність; чистота строю та інтонування;  

складність твору, обробки, інструментовки, аранжування;  

вміння працювати з диригентом, ансамблеве звучання;  

         сценічна культура, зовнішній вигляд, поведінка на сцені. 

          4.1.3. Хореографія: 

сучасний танець;  

народний танець. 

Конкурсні вимоги: 

учасники представляють на розсуд журі максимум 2 номери в одній 

номінації і віковій категорії загальною тривалістю не більше 8 хвилин.  

Критерії оцінювання:  

техніка і майстерність виконання;  

оригінальність постановки, композиція;  

підбір і відповідність музичного супроводу;  

підбір і оригінальність костюмів. 

          4.1.4. Літературно-мистецький жанр:  
театральні студії; 

лялькові театри; 

театри пластики та пантоміми; 

театри мод; 

сольні виконавці (моноспектаклі) та малі форми. 

Конкурсні вимоги: 

театральні колективи можуть представити одноактні спектаклі, 

композиційнозакінчені фрагменти, уривки та повноцінні спектаклі 

тривалістю до 30 хвилин. 

Тривалість спектаклів малих форм не більше 15 хвилин. 

Театри мод подають 1-2 колекції загальною тривалістю до 8 хвилин. 
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Читці та виконавці індивідуальних номерів представляють твір 

тривалістю не більше 5 хвилин. Оргкомітет має право обмежити кількість 

сольних виступів у випадку великої кількості сольних заявок. 

Мова вистави – українська. За основу можуть бути взяті твори будь-

яких українських чи зарубіжних авторів. 

Учасникам (колективам та індивідуальним виконавцям) надається 

право показу тільки одного спектаклю. За домовленістю з оргкомітетом 

можливий виняток до 2 спектаклів, якщо колектив представлений двома 

різними віковими групами. 

Критерії оцінювання: 

відповідність репертуару віковим особливостям виконавців; 

сценічність, артистизм, виразність; 

оригінальність і новизна ідеї; 

відповідність костюмів до віку виконавців; 

цілісність ідеї показу (взаємозв’язок всіх складових: музики, костюмів, 

театральності, видовищності, акторської майстерності). 

        4.2. Для участі у Фестивалі музичний супровід (фонограми номерів) 

повинен бути записаний в аудіоформаті (CD-R). Диски іншого формату не 

приймаються. Усі компакт-диски повинні бути підписані: назва 

колективу/прізвище учасника; місто/район, які представляє; назва номеру; 

номер треку.  

V. Критерії оцінювання 

 

5.1. Оцінювання учасників Фестивалю журі здійснює за 10-ти бальною 

системою згідно з наступними критеріями: 

художній рівень репертуару, оригінальність – 10 балів; 

рівень виконавської майстерності, артистизм – 10 балів; 

сценічна культура – 10 балів. 

5.2. Максимальна кількість за номер – 30 балів. 

 

VІ. Підбиття підсумків 

 

6.1. Підбиття підсумків здійснюється журі згідно з критеріями 

оцінювання. 

6.2.  Переможці (1 місце) та призери (2, 3 місця) визначаються у кожній 

номінації за середньо арифметичним балом. 

6.3.  Переможці та призери нагороджуються дипломами департаменту 

освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації. 

6.4.  Рішення журі про відзначення кращих колективів має остаточний 

характер і оскарженню не підлягає. 

 

 

 

 



Додаток 

до пункту 2.4 Примірного положення 

обласного фестивалю творчих 

колективів закладів позашкільної освіти 

художньо-естетичного напряму 
 

 

 

ЗАЯВКА 

обласного фестивалю творчих колективів закладів позашкільної освіти 

художньо-естетичного напряму 

 
 

Повна назва колективу/ ПІ соліста (як має бути вказано в дипломі) ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Країна, область, місто ___________________________________________________________________ 
ПІБ художнього керівника (для диплому, якщо необхідно) ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
ПІБ концертмейстера (для диплому, якщо необхідно)  ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
ПІБ постановника (для диплому, якщо необхідно)  ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
ПІБ контактної особи і телефон на час поїздки _______________________________________________ 
Кількість учасників фестивалю ____________  (загальна), з них  _________  (дів.)   ________ (хлопч.) 

Кількість керівників _____________________  (загальна), з них  __________  (жін.)  _________  (чол.) 
Кількість супроводжуючих _______________  (загальна), з них  __________ (жін.)  _________   (чол.) 
Загальна кількість групи _________________________________________________________________ 
Контактний телефон керівника (моб., інш.): _________________________________________________ 
Заклад, де працює колектив (якщо потрібно вказати в дипломі) _________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
e-mail: _________________________________________________________________________________ 
Дата прибуття, час ________________________________________________________ 
_ 

  

  
Конкурсна програма 

№ Назва номеру Номінація Вікова категорія Тривалість Кількість 

учасників 

1           

2           

  
 


