
 

 

           ПРОЕКТ 

 

 

УМОВИ 

 проведення міського творчо-мистецького фестивалю 

«ВАТРА», присвяченого Дню Пам’яті Героїв Небесної Сотні 

 

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

  Творчо-мистецький фестиваль «Ватра»  (далі – Фестиваль)  проводиться з метою 

активізації національно-патріотичного виховання учнівської молоді, пошуку та 

розкриття юних талантів, формування в учнівської молоді активної життєвої позиції, 

готовності брати участь у суспільному і культурному житті України; збереження 

національної пам’яті, підготовка до конкурсного етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»). 

 Завдання Фестивалю: 

 -   формування в учнівської молоді почуття національної гідності, патріотизму, 

причетності до історії та сьогодення України, формування комунікативних навичок, 

соціалізації; 

- виявлення талановитих юних артистів, активізація і популяризація їх творчості; 

- вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

 

2.  УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

 До участі у Фестивалі запрошуються учнівські колективи (рої) закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, клубів, дитячих громадських організацій       

м. Києва (по  одній команді від закладу). 

Вікова категорія учасників Фестивалю: 

 діти  2007-2005 р.н. (6-8 класи). 

  Склад колективу – від 5 до 8  осіб (5-8 учасників, незалежно від статі, 

1  керівник). 

 

3. ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ 

- Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації);  

- КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання»  

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю здійснює КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання»  

           Співорганізатори: 

Будинок дитячої творчості Подільського району м. Києва. 

       

4. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ 
      

   Фестиваль  відбудеться 21 лютого  2020 р.  



 

 

Реєстрація колективів  з 14.00 до 14.30. Офіційне відкриття Фестивалю  о 15.00. 

  Місце проведення Фестивалю: Будинок дитячої творчості Подільського району 

м. Києва, вул. Контрактова площа, 12. 

 

5.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

Онлайн реєстрація учасників Фестивалю на сайті Закладу (до 14 лютого 

2020 р. включно).  

В день проведення Фестивалю представник колективу подає до мандатної 

комісії такі документи: 

- поіменну заявку (Додаток 1), затверджену директором закладу освіти; 

- програмку виступу колективу. 

 Не приймаються документи, які не відповідають встановленій формі або 

неправильно оформлені. 

Фестиваль проводиться відповідно до додаткових умов. 

Лауреати фестивалю нагороджуються дипломами. 

За додатковою інформацією можна звертатися за телефоном: 093-188-78-74 

Капшук Тетяна Михайлівна, завідувач відділом національного та військово-

патріотичного виховання КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання"   

 

 

6.  ФІНАНСУВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

 Витрати на проведення Фестивалю здійснюються за рахунок КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання 

в межах затвердженого кошторису витрат на 2020 рік . 

Витрати на участь колективів у Фестивалі  за рахунок установи, що відряджає та 

коштів не забороненних чинним законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток  №  1 

 

З А Я В К А 

на участь у  міському творчо-мистецькому фестивалі 

«ВАТРА», присвяченому Дню Пам’яті Героїв Небесної Сотні 

 

 

від    колективу    _________________________________________________ 

   

  ________________________________________________________                

                                                (заклад освіти, район) 

 

Номінація   _____________________________________ 

 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Рік 

народження 

 

клас 

1.    

2.    

…    

9. Іванов Іван Іванович – керівник команди,         посада,     контактний телефон 

 

 

 

Директор                             _____________          ___________________________ 

(підпис )                    (прізвище,  ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ 

проведення міського творчо-мистецького фестивалю «ВАТРА», 

присвяченого Дню Пам’яті Героїв Небесної Сотні 

 

Представлення творчо-мистецької  композиції. 

Кількість учасників в колективі – від 5 до 8 осіб. 

Час виконання завдання – від 5 до 7 хвилин.  

Учнівський колектив бере участь лише в одній номінації. 

Жанр: художнє слово, українська пісня, хореографічна композиція. 

Використовується музичний супровід (народні музичні інструменти та електронні 

музичні записи) (забезпечується учасниками). 

Номінації: 

 «Літературна творчість»; 

 «Музичне мистецтво»; 

 «Хореографічне мистецтво». 

 

Колектив до початку виступу подає до МК програмку (сторінка А-5), де 

вказується:      

  назва колективу ; 

  назва композиції;  

 номінація; 

 зміст композиції. 

 

 


