Положення про проведення
районного Фестивалю художньої самодіяльної творчості школярів
«Шлях до зірок»
Мета Фестивалю:
 підтримка та розвиток дитячої, юнацької творчості у Новобаварському районі
міста Харкова;
 визначення якісного зростання майстерності творчо обдарованих дітей та
молоді;
 популяризація та обмін досвідом колективів і виконавців з різних закладів
освіти району;
 розвиток і зміцнення професійних та культурних зв'язків між творчими
колективами;
 підвищення культурного рівня дітей та молоді Новобаварського району
шляхом створення традиції проведення значущих суспільно-молодіжних
заходів.
Основні завдання районного Фестивалю:
культурне, національно - патріотичне та естетичне виховання дітей, підлітків та
молоді, надання можливості для виявлення молодих талантів і сприяння їх
розвитку; пропаганда активних форм дозвілля, відволікання дітей, підлітків та
молоді від правопорушень, наркоманії, куріння, алкоголізму.
Учасники Фестивалю:
- колективи та окремі виконавці (від 5 до 17 років) закладів освіти району: ЗДО,
ЗЗСО, ЗПО, ДШМ;
- учасники, які своєчасно подали заявки до організаційно-масового відділу
ЦДЮТ № 2 за пропонованою формою (додаток 1);
УВАГА КЕРІВНИКАМ! У кожній номінації не повинно бути більше 3-х
номерів від закладу.
Термін надання заявок – до 15 лютого 2019 року.
Заявки на участь у Фестивалі відправляти на e-mail: сdut2@ukr.net
Заявку заповнювати уважно, без скорочень, повністю, відповідаючи на
поставлені запитання. Заявка вважається прийнятою тільки після того, як на
неї отримана відповідь. Якщо протягом доби Ви не отримали відповідь на
вашу заявку, прохання надіслати її повторно.
Вікові категорії:
 5 – 6 років.
 7 – 9 років.
 10 – 13 років.
 14 – 17 років.
 Змішана.
Конкурсні номінації:
1. «Вокал професійний (соло)»;
2. «Вокал аматорський (соло)»;
3. «Хорові колективи»;
4. «Хореографія»;
5. «Циркове мистецтво»;

6. «Театральне мистецтво»;
7. «Ораторське мистецтво»;
8. «Інструменталісти».
Умови проведення
Фестиваль художньої самодіяльної творчості проводиться у 2 тури.
Перший тур
проводиться за всіма номінаціями на місцях до
10 лютого 2019 року.
Другий тур проводиться за результатами першого 18-22 лютого 2019 року
з 12.00 у глядацькій залі ЦДЮТ № 2 та з 11.00 у ДШМ № 4 за окремим графіком:
 18.02.2019 р. – «Циркове мистецтво» (ЦДЮТ № 2);
 18.02.2019 р .– «Ораторське мистецтво» (ЦДЮТ № 2);
 18.02.2019 р.– «Театральне мистецтво» (ЦДЮТ № 2);
 19.02.2019 р. – «Хореографія» (ЦДЮТ № 2).
 19.02.2019 р. – «Інструменталісти» (ДШМ № 4);
 18.02.2019 р. – «Хорові колективи» (ДШМ № 4);
 20.02.2019 р. – «Вокал аматорський (соло)» (ЦДЮТ № 2);
 18.02.2019 р. – «Вокал професійний (соло)» (ДШМ № 4);
НОМІНАЦІЇ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:
1. «Хореографія»: класичний танець, народно-стилізований танець, бальний
танець, сучасна хореографія. Форма: ансамбль.
Критерії оцінювання:
- виконавська майстерність;
- виразність і розкриття художнього образу;
- ідея номера і композиційне будова;
- сценічна культура (костюм і чистота виконання номера);
- відповідність тематики віковим особливостям виконавців.
2. «Вокал аматорський (соло)»: народна (фольклорна), академічна, джазова,
естрадна (аматорська). Форма: соло, ансамбль, хор.
Критерії оцінювання:
- чистота інтонації і якість звучання;
- сценічна культура;
- відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій категорії
виконавця;
- виконавська майстерність.
3. «Вокал професійний (соло)»: народна (фольклорна), академічна, джазова,
естрадна (професійна). Форма: соло, ансамбль, хор.
Критерії оцінювання:
- чистота інтонації і якість звучання;
- сценічна культура;
- відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій категорії
виконавця;
- виконавська майстерність.
4. «Інструменталісти»: інструментальні ансамблі, оркестри.
Форма: оркестр, ансамбль.
Критерії оцінювання:
- чистота виконання і якість звучання;
- сценічна культура;

- відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій категорії
виконавця;
- виконавська майстерність.
5. «Театральне мистецтво»:
- театральна мініатюра (сценічні уривки і етюди, інсценівки, спектаклі малих
театральних форм), театр міміки і жесту, ляльковий театр, буфонада, пантоміма.
Форма: театральні колективи
(Можуть бути надані одноактні вистави, уривки, композиції, вистави малих
форм тривалістю до 10 хвилин).
Критерії оцінювання:
- розкриття і яскравість художніх образів;
- виконавський рівень;
- сценічність (пластика, костюм, культура виконання);
- відповідність репертуару віковим особливостям виконавців;
- художнє оформлення вистави;
- дикція акторів.
6. «Циркове мистецтво»:
- усі жанри, в тому числі оригінальний жанр (крім номерів з використанням
вогню). Форма: соло, дует, ансамблі, колективи.
Критерії оцінювання:
- рівень підготовки і виконавська майстерність;
- артистизм;
- сценічність (пластика, костюм, культура виконання);
- складність виконання програми.
7. «Ораторське мистецтво»: читці
Критерії оцінювання:
- розкриття та яскравість художнього образу;
- виконавський рівень;
- актуальність та сучасність літературного матеріалу;
- сценічність (костюм, культура виконання);
- дикція;
- тривалість виступу – до 5-ти хв.
8. «Хорові колективи»:
Критерії оцінювання:
- техніка вокального співу (чистота інтонування, формування звуку та ін.);
- уміння тримати хоровий лад та ансамблева злагодженість використання
виразних засобів;
- сценічна культура та виконавська майстерність;
- оригінальність інтерпретації;
- дотримання стилістики твору
Технічні вимоги
Фонограми для виступів вокальних та хореографічних колективів до
15.02.2019 року мають бути надіслані на електронну адресу сdut2@ukr.net та
копію на адресу roost1970@gmail.com: обов’язково зазначити № закладу, від
якого подається фонограма та номінацію
Підведення підсумків та нагородження учасників
Для визначення переможців районного Фестивалю створюється журі
з числа фахівців у різних жанрах.

Виступи конкурсантів оцінюються по 5-бальній системі за критеріями:
 відповідність репертуару віку виконавців;
 художнє розкриття змісту й загальна майстерність учасника;
 сценічна культура;
 видовищність виступу, ступінь емоційного впливу на глядачів.
Призи та нагороди
 У кожній номінації та віковій категорії присвоюються почесне звання
Лауреата I, II, III ступеня з врученням пам’ятних статуеток.
 Лауреати Фестивалю нагороджуються дипломами.
 Учасники Фестивалю нагороджуються Подяками.
 Гран-прі визначається у кожній номінації.

Додаток 1
Заявка на участь
у районному Фестивалі художньої самодіяльної творчості школярів
«Шлях до зірок»
1. Назва закладу
________________________________________________________________
2. Відомості про учасників:
№
з/п

Назва колективу або
прізвище та ім’я
окремого учасника

М.П.

Вік
учасника,
клас

Назва твору

Номінація

(Підпис керівника установи)

Тривалість
номеру

