
Додаток 1 

до листа Департаменту  

від 18.01.2019 

№ 02.2-86/84 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення обласного 

фестивалю-конкурсу дитячих та юнацьких театральних колективів  

«Світ театру та Я» в рамках Всеукраїнського театрального фестивалю 

дитячих та юнацьких колективів «Казки України» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Метою фестивалю-конкурсу є: 

 виявлення та підтримка талановитих виконавців і творчих 

колективів; 

 розвиток творчих здібностей дітей, залучення до театрального 

мистецтва, кінотворчості тощо; 

 патріотичного і громадянського виховання дітей; збереження 

культурної спадщини в Україні; 

 формування в них засобами мистецтва високого практичного 

світогляду та естетичних смаків; 

 підвищення художнього рівня виконавської майстерності 

учасників; 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласних 

фестивалів-конкурсів здійснює Департамент освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації та комунальний заклад «Запорізький обласний центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

Журі обласного конкурсу затверджується Департаментом освіти і 

науки облдержадміністрації.  

 

ІІ. Порядок і термін проведення 

Фестиваль-конкурс дитячих та юнацьких театральних колективів «Світ 

театру та Я» проводиться 30 березня 2019 року в КЗ «Палац культури 

«Орбіта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, б. 9. 

Учасникам треба до 07 березня 2019 року надіслати заявки в 

електронному вигляді (в темі електронного листа обов’язково вказати 

скорочену назву навчального закладу та назву конкурсу) і музичний супровід, 

записаний у форматі МР3(з назвою колективу та конкурсного номера) на e-

mail zochetum.estet@i.ua. В темі електронної пошти обов’язково вказати 

повну назву навчального закладу з поміткою: «Світ театру та Я». 

Відповідальність за перевезення дітей та їх безпеку на весь термін 

проведення фестивалю покладається на супроводжуючих осіб. 

Витрати на проїзд дітей та відрядження супроводжуючих керівників 

віднести за рахунок організації, що відряджає. 
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ІІІ. Умови участі в фестивалі 

До участі у фестивалі запрошуються учні загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних закладів освіти віком від 6 до 21 

років: 

І категорія (молодша) – діти віком 6-10 років; 

ІІ категорія (середня) – діти віком 11-14 років; 

ІІІ категорія (старша) – діти віком 15-18 років; 

ІV категорія (старша) – діти віком 19-21 року; 

      V категорія  – змішана. 

Проте, в такому разі їх виступ буде оцінюватися в тій віковій 

категорії, до якої належать старші конкурсанти. 

 

Театральне мистецтво: драматичні, музично-драматичні театральні 

колективи, театри ляльок, театри читця, естради, мініатюр тощо. Тривалість 

виступу до 15 хвилин. 

Читці виступають з творами малих літературних форм, фрагментами 

з літературних творів різних жанрів світової та вітчизняної класики, сучасних 

авторів. 

Учасник має представити лише 1 номер (тривалість виступу до 5 

хвилин). 

 

 

Увага! Використання спец-ефектів під час виступу категорично 

заборонено! 

У разі невиконання цієї вимоги, виступ учасника знімається з конкурсу 

 

ІV. Критерії оцінювання 

 Журі обласного фестивалю оцінює виступи за 10-бальною системою з 

урахуванням критеріїв: 

Критерії оцінювання театрального мистецтва:  

 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 виставі, програми, 

логіка мови, дикція, постановка голосу, зовнішній вигляд.  

 сценічна культура виконавців. 

 

V. Нагородження переможців 
За результатами рішення обласного фестивалю визначаються 

переможці, які нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації: 

Гран–прі фестивалю-конкурсу 
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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). 

Рішення журі є остаточним та оскарженню не підлягає. 

Переможці обласного фестивалю-конкурсу дитячих та юнацьких 

театральних колективів «Світ театру та Я» за бажанням беруть участь у 

Всеукраїнському театральному фестивалі дитячих та юнацьких колективів 

«Казки України» (положення щодо проведення дивись на сайті: 

http://zochetym.wix.com/zochetym розділ - «Актуальні новини», підрозділ – 

«Інформаційно-методичні рекомендації». 

Додаткова інформація за телефоном: м. Запоріжжя: (0612) 33-86-26; 066-

659-13-77 (контактна особа – Яворська Олена Леонідівна). 
 

У випадку невчасного надання заявки учасника 

колектив до участі не допускається! 
 

 

ЗРАЗОК 
 

В темі електронного листа обов’язково вказати скорочену назву 

навчального закладу та назву конкурсу 

 

Заявка надається на офіційному бланку!!! 

 

ЗАЯВКА 
на участь в обласному 

фестивалі-конкурсі дитячих та юнацьких театральних колективів  

«Світ театру та Я» 
№ 

з/п 

ПІБ 

учасника або 

назва 

колективу/ 

кількість 

учасників 

Вікова 

категорія 

Назва виступу Триваліс

ть 

виступу 

Повна назва 

навчального 

закладу 

П.І.Б. керівника, 

контактний 

телефон 

       

М.П. 

 
Директор        _______________ 

                                                                                                     підпис 

 

Додаток до заявки на участь 

До заявки необхідно додати наступні матеріали: 

1. Список учасників, які зайняті у виставі (П.І., вік). 

 

Увага!!! 

Надіслати заявку до 07 березня 2019 року 

 

http://zochetym.wix.com/zochetym
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Додаток 2 

до листа Департаменту  

від 18.01.2019 

№ 02.2-86/84 

 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення 

Обласного фестивалю-конкурсу дитячих та молодіжних колективів 

театрів моди «Чарівний світ моди» 

 

І. Мета і завдання 

Обласний фестиваль дитячих та молодіжних колективів театрів моди 

«Чарівний світ моди» (далі Фестиваль) проводиться з метою виявлення та 

підтримки кращих дитячих і молодіжних театрів моди, пропаганди дитячої та 

юнацької національної і світової моди, виявлення прогресивних тенденцій і 

напрямів у дитячій та юнацькій моді, збереження та пропаганди 

національних традицій при створенні дитячого та юнацького костюму. Обмін 

творчими досягненнями серед колективів і створення умов для підвищення їх 

творчого рівня. 

       Основними завданнями Фестивалю є: 

              – підвищення художнього рівня, вдосконалення виконавської 

майстерності вихованців театрів моди; 

             – виховання естетичного смаку, пластичної досконалості; 

             – залучення дітей та молоді до різних форм діяльності колективів 

театрів моди як засобу інтелектуально-творчого розвитку; 

           – підтримка та стимулювання розвитку творчих дитячих колективів 

театрів моди. 

 

ІІ. Організатори Фестивалю 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації та комунальний 

заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

 

ІІІ. Учасники Фестивалю 

Обласний фестиваль дитячих та молодіжних колективів театрів моди 

«Чарівний світ моди» проводиться 30 березня 2019 року о 09.00 у КЗ «ПК 

«Орбіта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, б. 9. 

Фестиваль проводиться серед дітей та молоді у таких вікових 

категоріях: 

І - (молодша вікова категорія: 7 – 10 років); 

ІІ - (середня вікова категорія: 11 – 14 років); 

ІІІ - (середня вікова категорія: 15 – 18 років); 

ІV - (старша вікова категорія 18 -21 роки); 

V – (змішана вікова категорія 7-21 роки). 

Для участі у Конкурсі до 07 березня 2019 року необхідно надіслати 
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заявки в електронному вигляді (в темі електронного листа обов’язково 

вказати скорочену назву навчального закладу та назву конкурсу) і музичний 

супровід, записаний у форматі МР3 (з назвою колективу та конкурсного 

номера) на e-mail zochetum.estet@i.ua. В темі електронної пошти обов’язково 

вказати повну назву навчального закладу з поміткою: «Чарівний світ моди».  

Копії заявок на фірмовому бланку у друкованому вигляді надати 

оргкомітету під час реєстрації. 

Відповідальність за перевезення дітей та їх безпеку на весь термін 

проведення фестивалю покладається на супроводжуючих осіб. 

Витрати на проїзд дітей та відрядження супроводжуючих керівників 

віднести за рахунок організації, що відряджає. 

 

Заявки на участь у Фестивалі, що надійшли після 07 березня 2019 року 

не розглядаються. 

 

Довідки за телефонами: м. Запоріжжя (061) 239-86-26; 066-659-13-77  

(контактна особа - Яворська Олена Леонідівна). 

 

ІV. Журі Фестивалю 

Журі Фестивалю формується Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації та комунальним закладом «Запорізького обласного 

центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради. 

 

Критерії оцінювання 

           Виступи учасників фестивалю оцінюються за такими критеріями:  

           - 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. 

 

VІ. Нагородження учасників фестивалю 

За результатами конкурсу журі визначає колективи – переможці: 

володаря Гран-прі, Лауреатів (І – ІІ – ІІІ ступенів) фестивалю у кожній 

віковій категорії. Переможці нагороджуються дипломами Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 

Рішення журі є остаточним та оскарженню не підлягає. 
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ЗРАЗОК 
 

В темі електронного листа обов’язково вказати скорочену назву 

навчального закладу та назву конкурсу 

 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь в Обласному фестивалі дитячих та молодіжних колективів 

театрів моди «Чарівний світ моди» 

 
№ 

з/п 

ПІБ учасника 

або назва 

колективу/ 

кількість 

учасників 

Вікова 

категорія 

Назва 

виступу 

Тривалість 

виступу 

Повна назва 

навчального 

закладу 

П.І.Б. керівника, 

мобільний 

телефон 

керівника 

       

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Директор        _______________ 

                                                                                      підпис 

 

 


